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Abstrakt 

Diplomová práce „Mediální výchova v rodině“ se zabývá mediálně výchovnými 

strategiemi neboli rodičovskou mediací. Vedle školy je to právě rodina, která ovlivňuje ve 

vysoké míře mediální gramotnost dětí. Teoretická část práce shrnuje, jakým zpŧsobem 

bylo toto téma zpracováno v zahraničních i českých studiích a jaké jsou základní 

charakteristiky rodičovské mediace. Mediálně výchovné strategie jsou také posuzovány 

v souvislosti se socializací dítěte a výchovnými a komunikačními styly v rodině. Odborná 

literatura hovoří nejčastěji o třech typech rodičovské mediace, patří mezi ně mediace 

aktivní, restriktivní a společné sledování. Ačkoli byly tyto styly definovány zejména 

v souvislosti se sledováním televize, dají se s menšími obměnami přenést i na další média 

včetně internetu. V praktické části byla provedena kvalitativní analýza hloubkových 

rozhovorŧ s rodiči, kteří měli děti ve věku 12-15 let. Cílem bylo zjistit, co si rodiče myslí 

o vztahu médií a dětí, jaké mediálně výchovné strategie vŧči svým dětem pouţívají a co 

všechno podobu a zpŧsob uplatňování těchto strategií ovlivňuje. Zajímalo nás také, jestli 

mají rodiče nějaké konkrétní potřeby v oblasti mediálního vzdělávání svých dětí, přičemţ 

výsledky z této oblasti dotazování by mohly slouţit jako zdroj nebo inspirace pro definici 

obsahu a formy případných metodických materiálŧ o mediální výchově pro rodiče. 

 

Abstract 

The master thesis “Media education in the family” discusses media education strategies of 

parents, or, in other words, parental mediation. This discussion is important because the 

family, in addition to the school system, is largely responsible for influencing the media 

literacy of children. The theoretical section of this thesis sums up how this topic was 

processed in foreign and Czech studies, and describes the main characteristics of parental 

mediation. Media education strategies of parents are also assessed in connection with the 

socialization of the child, and with the education and communication styles in family. 



 

 

 

Frequently, studies describe three types of parental mediation, which are: active 

mediation, restrictive mediation and social co-viewing. Although these types of mediation 

were defined mostly in connection with the viewing of television programs, it is possible 

to transfer these types, with small changes, on to other media, including the internet. The 

practical part of this thesis contains a qualitative analysis of in-depth interviews with 

parents who have children between the ages of 12 and 15. The goal of this analysis was to 

find out what parents think of the relationship between children and media, which 

strategies of parental mediation they are using, and which conditions and characteristics 

influence the form and manner of these strategies. We were also interested in determining 

whether parents have any specific needs regarding their children‟s media education. 

Results from this part of the query might serve as a source of inspiration in defining the 

form and content of possible methodological materials for parents concerning the media 

education of their children.  
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Úvod 

Diplomová práce „Mediální výchova v rodině“ se zabývá mediálně výchovnými 

strategiemi, které rodiče uţívají vŧči svým dětem. V českém prostředí se konkrétně tímto 

tématem zabýval jako jediný Zdeněk Sloboda a některé dílčí údaje mŧţeme nalézt ve 

studiích, které se zabývají dětským uţíváním médií. Cenným zdrojem je také výzkum EU 

Kids Online, při kterém byly provedeny rozhovory s dětmi ve věku 9-16 let spolu 

s jedním z rodičŧ ve 25 zemích EU, včetně České republiky. I přesto není v českém 

prostředí informací k tomuto tématu mnoho, a proto bych touto prací chtěla přispět aspoň 

malou měrou k rozvoji poznání v této oblasti. 

V zahraničních výzkumech má toto téma bohaté teoretické zázemí, ze kterého se 

dá vycházet. Práce má sice v názvu mediální výchovu, ale toto pojmenování se v textu 

nebude téměř vyskytovat. Místo toho budu pracovat s termínem „rodičovská mediace“. 

Tento pojem sice není v češtině zavedený, ale zahraniční literatura pracuje s anglickým 

ekvivalentem „parental mediation“ běţně. Obsahově jsou spojení mediální výchova 

v rodině a rodičovská mediace totoţné, k druhému zmíněnému se navíc pojí velké 

mnoţství studií s vlastní terminologií. Pojem „rodičovská mediácia“ byl také pouţit 

v několika slovenských studiích.  

Teoretická část práce se zabývá tím, jakým zpŧsobem bylo toto téma zpracováno 

v zahraničních i českých studiích a také jsou zde popsány základní charakteristiky a 

strategie rodičovské mediace. Mediálně výchovné strategie rodičŧ jsou také posuzovány 

v souvislosti se socializací dítěte a výchovnými a komunikačními styly v rodině. Odborná 

literatura nejčastěji definuje tři typy rodičovské mediace. Prvním typem je aktivní 

mediace, druhým restriktivní mediace a posledním společné sledování. Ačkoli byly tyto 

styly definovány zejména v souvislosti se sledováním televize, dají se s menšími 

obměnami přenést i na další média včetně internetu. 

V praktické části byla provedena kvalitativní analýza hloubkových rozhovorŧ 

s rodiči, kteří měli děti ve věku 12-15 let, přičemţ zvolená metodologie se odlišuje od té, 

která byla navrţena v tezích. Pŧvodní technika se totiţ ukázala jako nevyhovující pro 

dané cíle výzkumu a podrobně jsou dŧvody této změny popsány v metodologické části. 

Cílem analýzy bylo zjistit, co si rodiče myslí o vztahu médií a dětí, jaký styl rodičovské 
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mediace vŧči svým dětem pouţívají a co všechno podobu a zpŧsob uplatňování těchto 

strategií ovlivňuje. Rodiče byli také dotazováni, jestli mají nějaké konkrétní potřeby 

v oblasti mediálního vzdělávání svých dětí, přičemţ výsledky z této oblasti dotazování by 

mohly slouţit jako zdroj nebo inspirace pro definici obsahu a formy případných 

metodických materiálŧ o mediální výchově pro rodiče. 
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1 Teoretická část 

1.1 Rodina a socializace 

„Rodina se v posledních desetiletích dosti podstatně proměňuje ve všech 

rozvinutých zemích naší civilizace“ (Moţný, 2008:258). Změny se samozřejmě týkají 

i české rodiny. Ta sice měla lehce zpoţděný vývoj daný čtyřicetiletou izolací české 

společnosti od západní civilizace, ale v 90. letech 20. století se vše začalo rychle 

vyrovnávat. V tradičních evropských společnostech byla obvyklá vícegenerační 

domácnost, kde se v dŧsledku vysoké úmrtnosti rodičovského páru i dětí často 

obměňovala její podoba. Do rodiny přicházeli noví partneři, rodily se další děti a všichni 

společně ţili v jedné domácnosti. V posledním století dochází ale k tomu, ţe kaţdý nový 

manţelský pár zakládá novou domácnost a samostatnou rodinu (Moţný, 2008:258). 

Nejobvyklejším rodinným uspořádáním v České republice je dvougenerační 

nelokální rodina, coţ je manţelská rodina se dvěma dětmi, přibývá ale domácností 

s jedním dospělým a domácností jednotlivcŧ. Posledních pět Sčítání lidu v České 

republice ukazuje pokles rodinných domácností (Moţný, 2008:259). Stejně tomu bylo 

i ve Sčítání lidu, domŧ a bytŧ 2011, kde podle předběţných výsledkŧ ţije v manţelství 

41 procent ţen a 43 procent muţŧ, coţ je jak u muţŧ, tak u ţen pokles oproti poslednímu 

Sčítání lidu. Vzrostl naopak počet svobodných a rozvedených (Předběţné výsledky 

Sčítání lidu, domŧ a bytŧ 2011, online). V neúplných domácnostech dnes ţije 15 procent 

obyvatel České republiky, nejčastěji je to rozvedená ţena, ale přibývá i svobodných 

matek (Moţný, 2008:260). 

„Tradiční pojítka rodiny ztrácejí na významu. (…) Nejcennějším vkladem rodičů 

do nové generace jiţ není majetek, ani společenská privilegia, ale stává se jím vzdělání. 

(…) Dalším trendem je přebírání téměř všech dřívějších kompetencí rodiny 

korporativními subjekty – státem, jeho organizacemi, případně i organizacemi 

nestátními“ (Matoušek, Kroftová, 2003:39). Dítě navštěvuje od útlého věku školku i jiné 

zájmové krouţky a většina aktivit během dospívání i v dospělosti se odehrává mimo 

rodinu (Matoušek, Kroftová, 2003:39-40).  
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I přes toto všechno zŧstává rodina stále na prvním místě a kvalita vazby mezi 

dítětem a matkou, otcem a dalšími členy rodiny je klíčovým činitelem osobnostního 

vývoje dítěte (Matoušek, Kroftová, 2003:42). Rodinu mŧţeme definovat jako „malou 

primární společenskou skupinu, zaloţenou na svazku muţe a ţeny, na pokrevním vztahu 

rodičů a dětí či vztahu jej substituujícím, na společné domácnosti, jejíţ členové plní 

společensky určené a uznané role vyplývající ze souţití, a na souhrnu funkcí, jeţ 

podmiňují existenci tohoto společenství a dávají mu vlastní význam ve vztahu 

k jednotlivcům i celé společnosti“ (Dunovský, 1999:91). Jedná se o unikátní typ sociální 

skupiny, která poskytuje nenahraditelné prostředí a klima pro seberozvoj jedince. Značí se 

vysokou mírou intimity, silným formativním účinkem a platí pro ni stejné zákonitosti jako 

pro všechny jiné malé sociální skupiny (Řezáč, 1998:204).  

Teorie socializace se shodují na tom, ţe je to právě rodina, která je tím 

nejdŧleţitějším socializačním činitelem, na níţ je vystavěno vše ostatní. Socializace je 

proces, který se odehrává během celého ţivota jednotlivce, obsah se ale v prŧběhu času 

proměňuje (Šeďová, 2007:20). V nejširším slova smyslu označuje termín socializace 

formování a rŧst osobnosti „pod vlivem rozmanitých vnějších podnětů, včetně lidských 

činností, které souborně nazýváme výchovou“ (Koťa, 2004:15). Podle Dunovského 

socializací rozumíme „celoţivotní vývojový proces, kterým se jedinec stává bytostí 

společenskou. V tomto nepřetrţitém procesu se jedinec adaptuje na sociální prostředí, do 

něhoţ se narodil a v němţ ţije, včleňuje se a vrůstá do něj, přijímá společenské normy 

chování, ţivotní styl, sociálně ekonomický systém hierarchie hodnot atd. Přitom ovšem 

i on sám působí na své prostředí a více či méně ho ovlivňuje“ (Dunovský, 1999:76). 

Giddens vysvětluje nutnost socializace biologicky. Vyšší ţivočichové, tedy i lidé, 

se rodí většinou jako úplně bezmocní a rodiče se o ně musí starat. „Proces vývoje od 

stadia bezmocného novorozence aţ po osobu, která si dobře uvědomuje sebe samu a 

orientuje se ve své vlastní kultuře“ pak označuje jako socializaci. (Giddens, 1999:39) 

Antropologie pouţívá pro pojem socializace termín enkulturace a chápe to jako širší 

proces, při kterém jedinec zvnitřňuje všechny aspekty své kultury. Zahrnuje to lidské 

zvyky a tradice, jazyk, uţívání materiálních artefaktŧ, soubor mýtŧ, legend a společná 

přesvědčení (DeFleur, Ball-Rokeach, 1996:217). 
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Berger a Luckmann rozlišují socializaci primární a sekundární. „Primární 

socializace je první socializací, kterou jedinec prochází v období dětství a skrze níţ se 

stává členem společnosti. Sekundární socializace je jakýkoli následný proces, který uvádí 

jiţ socializovaného jedince do nových oblastí objektivního světa společnosti“ (Berger, 

Luckmann, 1999:129). Během primární socializace se jedinec setkává s významnými 

druhými (členy rodiny), kteří za něj zodpovídají a mimo jiné mu definují jeho situaci jako 

objektivní realitu. Dítě internalizuje postoje významných druhých, coţ znamená, ţe si je 

osvojuje a přijímá za vlastní. Jedinec postupně přejímá nejen role a postoje ostatních, ale 

i jejich svět (Berger, Luckmann, 1999:130-131). Sekundární socializace navazuje na tu 

primární, ale jedná se jiţ spíše o získávání vědění, které vzniká v dŧsledku dělby práce 

(Berger, Luckamnn, 1999:136). Ačkoli se primární socializace nemŧţe odehrát bez 

emoční identifikace dítěte s významnými druhými, k úspěšnému prŧběhu sekundární 

socializace stačí pouze určitá míra vzájemné identifikace, která je běţnou součástí 

komunikace mezi lidmi (Berger, Luckmann, 1999:139). 

 

1.2 Rodiče a styly výchovy 

„Rodičovská role je důleţitou součástí identity dospělého člověka. Je to role 

primárně biologicky podmíněná, ale zároveň i psychicky a sociálně významná“ 

(Vágnerová, 2000:344). Jedná se o roli, která je silně asymetrická, není vratná, dítě poutá 

svého rodiče specifickou a nezrušitelnou vazbou k určitému partnerovi a vzhledem 

k závislosti malého dítěte vyţaduje rodičovství změnu ţivotního stylu (Vágnerová, 

2000:344).  

Podobně jako i jiné skupiny ovlivňuje také rodina všechny své příslušníky hlavně 

povahou meziosobních interakcí, coţ znamená atmosférou, klimatem a stylem aktivit. 

Konkrétním projevem je například styl výchovy (Řezáč, 1998:197). Je ale třeba 

připomenout, ţe i výchova je vzájemným vztahem, a proto se vţdy jedná o ovlivňování 

obou pólŧ interakce – vychovávaného i vychovávajícího. Někteří autoři dokonce mluví 

o výchovném stylu dítěte na rodiče a dokládají to změnou v projevech i vlastnostech 

rodičŧ po příchodu dítěte do rodiny. Ačkoli budeme dále hovořit spíše o vlivech rodiny ve 

vztahu k dítěti, je dobré mít výše uvedenou skutečnost na paměti (Řezáč, 1998:198). 

„Výchova se tradičně chápe jako záměrné a k určitému cíli směřující působení dospělých 
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na děti s pouţitím určitých výchovných prostředků a metod (např. přesvědčování, odměny 

a tresty). Takto chápaná výchova tedy patří mezi vnější podmínky, které formují, 

determinují vývoj osobnosti, vedle vlivu ostatních podmínek, zejména dědičnosti a 

nahodilých vlivů prostředí společenského a přírodního“ (Čáp, 1996:13). 

Za klasický model je povaţována Lewinova koncepce tří typŧ výchovy ze 30. let 

20. st., kam patří výchovný styl autokratický, demokratický (sociálně-integrační) a styl 

´laissez faire´ (vedení slabé, liberální) (Lewin a kol., 1939:227). Tento experimentální 

výzkum ukázal, ţe zpŧsob chování i proţívání dětí těsně souvisí se stylem výchovy a 

rŧzné styly vykazovaly zřetelné rozdíly ve výsledcích činnosti dětí (Čáp, 1996:142). 

Ve výzkumu se dále pracovalo jak s Lewinovou koncepcí tří stylŧ výchovy, tak 

s rodičovskými postoji. V roce 1972 vytvořil Stapf se skupinou autorŧ 

‚dvoukomponentový model rodičovského zpevňování„, kde se autoři inspirovali 

rozlišením pozitivního a negativního zpevňování v teorii učení. Dvěma formám 

zpevňování odpovídají i dvě základní dimenze rodinné výchovy, na jedné straně je to 

přísnost a hojné uţívání trestŧ, na druhé straně je to pochvala, podpora a pomoc (Čáp, 

1999:144).  

V českém prostředí vytvořili Čáp a kol. tzv. model devíti polí. „Devět ‚polí‘ je 

vlastně vyjádřením devíti základních forem způsobu výchovy v rodině, jeţ se odvíjí od 

kombinací uvedených stylů řízení a typů emočního vztahu“ (Řezáč, 1998:198). První pole 

je výchova autokratická, druhé pole je výchova liberální s nezájmem o dítě, třetí pole je 

pesimální forma rozporného řízení se záporným emočním vztahem k dítěti, čtvrté pole je 

výchova přísná a přitom laskavá, páté pole je optimální výchova se vzájemným 

porozuměním, šesté pole je laskavá a liberální výchova, sedmé pole je výchova 

s rozporným řízením, osmé pole je výchova v ‚kamarádském„ vztahu rodičŧ a dětí a 

deváté pole je výchova emočně rozporuplná (Řezáč, 1998:198). 

Ačkoliv je analyticko-syntetický model devíti polí více propracovaný, pro 

souvislost mezi výchovnými styly rodičŧ obecně a výchovnými styly ve spojení s médii 

se zdá jako dostatečná typologie od Baumrindové. Ta rozlišuje 4 výchovné styly rodičŧ 

na autoritářský, autoritativně-vzájemný, shovívavý a zanedbávající styl.
1
 První tři 

                                                 
1
 Přeloţeno z originálu: „authoritarian style“, „authoritative style“, „permissive style“ a „rejecting-

neglecting style“ (Baumrind, 1991:62). (ve stejném pořadí jako ve výše uvedeném  textu) 
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definovala Baumrindová v roce 1972, čtvrtý styl byl doplněn Maccobyovou a Martinem 

v roce 1983. Rodiče jsou posuzováni v rámci dvou dimenzí – ‚nároční„ a ‚kontrolující„
2
 

(Čáp, Mareš, 2001:307). 

Rodiče autoritářští jsou nároční, ale méně citliví. Zakládají si na poslušnosti a 

očekávají, ţe jejich příkazy budou splněny bez jakýchkoliv námitek. Mají rádi pořádek, 

určují jasná pravidla a pečlivě monitorují aktivity svých dětí. Rodiče, kteří uplatňují 

autoritativně-vzájemný styl, jsou jak nároční, tak citliví. Jejich zpŧsob výchovy se 

zaměřuje spíše na podporu neţ na trestání. Chtějí, aby jejich děti byly asertivní, ale 

zároveň společensky odpovědné a spolupracující. Dávají dětem jasné vedení, ale 

neomezují je. Shovívavý styl je typický pro rodiče, u kterých převaţuje citlivost nad 

náročností. Jsou mírní, nevyţadují vyspělé chování, vyhýbají se konfrontaci a nechávají 

děti, aby si do jisté míry dělaly, co chtějí. Zanedbávající styl představuje rodiče, kteří 

nejsou ani nároční, ani vnímaví. Nevytvářejí ţádný řád, nemonitorují a ani děti 

nepodporují. Spadají sem rodiče, kteří zcela odmítají přijmout jakoukoli odpovědnost za 

svoje děti (Baumrind, 1991:62).
3
 

Podle Baumrindové mají děti autoritativních rodičŧ tendenci být nezávislé, 

přátelské a kooperativní. Naopak děti rodičŧ, kteří uplatňují autoritářský nebo liberální 

styl výchovy, inklinují k závislosti a uchylují se pod ochranu dospělých. Jsou také 

sobečtější a nedostatečně komunikují se skupinou vrstevníkŧ, a protoţe měly dříve málo 

svobody, vyţadují jí později příliš mnoho (Dunovský, 1999:39). 

1.3 Komunikační styly v rodině 

Několik studií zasazuje problematiku mediálně-výchovných strategií a uţívání 

médií také do kontextu komunikace v rodině (Lull 1980, Fujioka, Austin, 2002, 

Ledbetter, 2010). McLeod a Chaffee vytvořili v roce 1972 model rodiny jako 

komunikačního prostředí, které má vliv na to, jakým zpŧsobem děti vnímají média. 

Rozlišili dvě rodinná komunikační schémata (Family Communication Patterns, FCP), 

                                                 
2
 Přeloţeno z originálu: „demandingness“ a „responsiveness“ (Baumrind, 1991:62). Pojem 

„responsiveness“ by se dal také přeloţit jako „reagování“, „zpětná vazba“, „vnímavost“ nebo „citlivost“. 

Domnívám se, ţe tyto překlady mohou být výstiţnější neţ „kontrolující“, a proto budu v textu pracovat 

i s nimi. 
3
 Dunovský překládá první tři styly výchovy od Baumrindové jako: „autoritářský styl“, „autoritativní styl“ 

a „liberální (permisivní) styl“ (ve stejném pořadí jako v textu) (Dunovský, 1999:39). 
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podle toho, na co se v daných rodinách kladl dŧraz. Prvním schématem je sociální 

orientace (socio-orientation), kde se klade dŧraz na udrţení harmonického vztahu mezi 

rodiči a dětmi. Dŧleţitá je konformita a od dětí se očekává, ţe budou loajální 

k rodičovské autoritě (Ritchie, Fitzpatrick, 1990:523). Jedinci, kteří pocházejí z prostředí 

s tímto komunikačním schématem, se při konverzaci často podceňují a většinou souhlasí 

s názory ostatních (Lull, 1980:321). Druhým schématem je orientace na názor (concept-

orientation), které spočívá v otevřené výměně názorŧ a pocitŧ a kde jsou děti rodiči 

otevřeně podporovány k vyjadřování vlastních názorŧ (Ritchie, Fitzpatrick, 1990:523). 

Děti, v jejichţ rodinách se uplatňuje toto schéma, jsou schopny při konverzaci 

argumentovat fakty, klást otázky a často nesouhlasí s partnerem v dialogu (Lull, 

1980:321). 

Na základě těchto dvou schémat pak byly vytvořeny 4 typy rodin, podle toho, 

jestli se dává přednost sociální orientaci nebo orientaci na názor. Prvním typem jsou 

pluralistické rodiny (pluralistic families), kde se klade větší dŧraz na otevřenou 

komunikaci, druhým typem jsou ochranitelské rodiny (protective families), kde převládá 

sociální orientace a rodiče kladou dŧraz na konformitu a poslušnost. Třetím typem jsou 

konsensuální rodiny (consensual families), ve kterých jsou obě schémata vyrovnaná a 

rodiče se snaţí kombinovat konformitu a otevřenost. Posledním typem jsou rodiny 

laissez-faire (laissez-faire families), které nemají ţádné pevné komunikační normy a 

předpokládá se, ţe komunikace mezi rodiči a dětmi bude minimální (Ritchie, Fitzpatrick, 

1990:529). 

Ačkoli komunikační schémata i rodinná typologie byly široce vyuţívány v dalších 

výzkumech, našli se i jejich kritici. Tims upozornil na to, ţe pŧvodní studie nebyla 

podrobena ţádnému kritickému přehodnocení a nebere ohledy na demografické 

charakteristiky, rozdíly mezi rodiči nebo specifické rysy dítěte. Tvrdí, ţe autoři vŧbec 

nevzali v potaz dynamiku komunikace v prŧběhu času nebo to, ţe v jedné rodině mŧţe 

být s rŧznými dětmi zacházeno rŧzně (Tims, Masland, 1985:37).  

Na tuto kritiku navázali i další autoři a jedním z nich byl i Ritchie a kol., kteří se 

pokusili dát pŧvodní rodinná komunikační schémata do vztahu s tradičním výzkumem 

rodiny ve společenských vědách. Poukazují na to, ţe normy definované v pŧvodním FCP 

jsou nejen dvojznačné, ale model zároveň předpokládá, ţe všichni členové rodiny 
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přijímají tyto normy zcela stejně. I proto výzkumníci vţdy přijímali odpovědi od všech 

členŧ rodiny jako stejně hodnotné a zaměnitelné. Minimálně byly také získávány 

odpovědi od víc neţ jednoho člena rodiny. Ve výzkumu Ritchie a kol. přejali některé 

poloţky ze starého FCP a doplnili je o nové, coţ ve výsledku zajistilo větší spolehlivost 

této techniky (Ritchie, Fitzpatrick, 1990). 

Výzkum ukázal, ţe děti vnímají komunikační vzorce jinak v rŧzném věku a 

k radikálním změnám dochází během dospívání dítěte. Komunikace mezi matkou a 

dítětem a otcem a dítětem se většinou zásadně odlišovala a názory jednotlivých členŧ 

rodiny také nebyly vţdy stejné (Ritchie, Fitzpatrick 1990; Krcmar, 1996). Někdy se 

matka i otec shodovali na tom, ţe se jedná o otevřenou domácnost, ale dítě cítilo tlak ke 

konformitě. Jindy zase otec a dítě viděli rodinu jako laissez-faire, přičemţ matka trvala na 

tom, ţe se jedná o otevřenou domácnost. Výsledky ukázaly, ţe struktura komunikace 

v rodině je mnohem komplexnější, neţ přinášely výsledky tradičních výzkumŧ FCP, a 

budoucí výzkumy komunikace v rodině by neměly brát rodinu jako jednolitou jednotku, 

ale spíše jako pole komplexních interakcí mezi jednotlivci (Ritchie, Fitzpatrick, 1990). 

Konverzace a konformita jsou základními prvky, které tvoří uvedené dva typy 

komunikačních schémat, a Ritchie proto provedl jejich redefinici. Místo sociální orientace 

navrhl pouţívat termín orientace na konformitu a namísto orientace na názor spojení 

orientace na konverzaci (Ritchie, 1991). Koerner a Fitzpatricková později pracovali 

s novými termíny od Ritchieho a přinesli další definici schémat, přičemţ rodinné 

komunikační vzorce vnímají jako zastřešující prvky pro fungování rodiny (Koerner, 

Fitzpatrick, 2002). 

Orientace na konverzaci (conversation orientation) podle nich značí stupeň toho, 

nakolik rodina vytváří atmosféru, ve které se mohou všichni volně vyjadřovat na rŧzná 

témata. V rodinách, kde je tento zpŧsob komunikace zastoupen ve velké míře, spolu 

všichni otevřeně hovoří, sdílí aktivity i pocity a chápou tuto otevřenou komunikace jako 

zcela zásadní pro šťastný a hodnotný rodinný ţivot. Rodiny na druhé straně spektra spolu 

méně sdílejí pocity i myšlenky, neplánují společně aktivity rodiny a otevřenou výměnu 

názorŧ nepovaţují za nutnou pro fungování rodiny (Koerner, Fitzpatrick, 2002:85). 
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Druhým schématem je orientace na konformitu (conformity orientation), které 

vyjadřuje míru toho, nakolik je v rodinné komunikaci dáván dŧraz na homogenitu názorŧ 

a hodnot. V rodinách s vysokou orientací na konformitu se zdŧrazňuje jednotnost názorŧ 

a postojŧ. Rodinné interakce mají za úkol udrţovat harmonii a vyhýbat se konfliktŧm. 

Jedná se o rodiny s jasnou hierarchií, kde děti musí poslouchat rodiče a ostatní dospělé. 

Dalo by se to přirovnat k tradiční rodinné struktuře, ve které rodiče rozhodují za celou 

rodinu a od dětí se očekává, ţe podřídí své zájmy zájmŧm rodičŧ (Koerner, Fitzpatrick, 

2002:85). Děti často necítí vřelost ve vztazích s rodiči a je jim nepohodlné hovořit 

o některých tématech. Rodiče naopak ţádné omezení v komunikaci necítí a vřelost jim 

také přijde dostatečná (Fujioka, Austin, 2002:649). Na druhé straně jsou rodiny s nízkou 

úrovní konformity, kde je upřednostňována heterogenita v názorech i hodnotách a 

u jednotlivých členŧ rodiny je podporována individualita a nezávislost. Při komunikaci 

jsou si všichni rovni a děti jsou často součástí rozhodnutí spojených s rodinou. Tato dvě 

základní schémata se většinou vzájemně ovlivňují a ve vzájemné interakci vytvářejí 

4 typy rodin, rodiny pluralistické, konsensuální, ochranitelské a laissez-faire
4
 (Koerner, 

Fitzpatrick, 2002:85). 

Nejspíše nejpodrobnějším zpracováním výsledkŧ FCP je meta-analýza 56 studií, 

kterou provedli Schrodt a kol. Ti se snaţili ověřit nejen spolehlivost techniky měření 

v provedených studiích, ale také roztřídili výsledky jednotlivých výzkumŧ do 3 oblastí. 

První z nich je oblast psychosociální, kam spadají výsledky týkající se psychického a 

mentálního zdraví, pojetí sebe sama nebo strachu z komunikace. Druhou oblastí jsou 

behaviorální výsledky, které se týkají konfliktŧ v rodině, uţívání médií nebo diskuse 

o médiích s dětmi. A třetí oblast zahrnuje výsledky, které se týkají zpracování informací. 

V této souvislosti byly provedeny výzkumy na téma obav z příjmu informací, politické 

identity nebo poznávací flexibility. Ačkoli se ukázala jasná souvislost mezi výsledky ze 

všech tří oblastí a oběma schématy komunikace, ta nejsilnější vazba byla nalezena mezi 

orientací na konverzaci a výsledky z psychosociální oblasti. Jedno z moţných vysvětlení 

je, ţe rodinné prostředí, které je otevřené diskusi a rŧzným názorŧm, podporuje 

sebevědomí a celkové zdraví jednotlivých členŧ rodiny (Schrodt a kol., 2008). 

 

                                                 
4
 Uvedená typologie je stejná jako ta, kterou vytvořili McLeod a Chaffee a jejich charakteristiky se také ve 

velké míře shodují.  
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1.4 Vymezení pojmu mediální gramotnost 

1.4.1 Definice mediální gramotnosti 

V českém prostředí je mediální gramotnost často definována jako nová svébytná 

kompetence, která je nutná k plnohodnotnému ţivotu ve společnosti. Zvyšováním 

mediální gramotnosti, tedy znalosti povahy, podstaty a určujících faktorŧ pŧsobení médií, 

se zvyšuje i kvalita soukromého a veřejného ţivota. Jedná se také o „dimenzi současného 

občana“ a mediální gramotnost mŧţe svým pŧsobením pomáhat zvyšovat zájem o témata 

veřejného dění (Jirák, Wolák, 2007).  

Ve stanovách EU je mediální gramotnost definována jako „moţnost přístupu 

k médiím a schopnost chápat a kriticky hodnotit různé aspekty médií a mediálních obsahů 

a schopnost komunikovat v rámci různých kontextů“
5
 (Commission of the European 

Communities, 2007:3). V souvislosti s touto definicí zahrnuje mediální gramotnost 

následující témata: 

 pocit vyrovnanosti se všemi existujícími typy médií od novin po virtuální komunity 

 aktivní uţívání médií – vyhledávání na internetu, účast ve virtuálních komunitách, 

lepší vyuţití zábavního potenciálu médií, přístup ke kultuře 

 kritický přístup ke kvalitě a přesnosti mediálních obsahŧ - schopnost hodnotit 

informace, rozumné pouţívání vyhledávačŧ 

 kreativní uţívání médií – rozvoj mediálních technologií a internetu přináší stále větší 

moţnosti vytvářet a šířit obrazy a obsahy 

 pochopení ekonomického fungování médií a schopnost rozlišit mezi pluralismem a 

vlastnictvím médií 

 povědomí o autorských právech, která jsou zcela zásadní pro „legální kulturu“. 

(Commission of the European Communities, 2007) 

 

Joshua Meyrowitz vymezuje 3 typy mediální gramotnosti, přičemţ kaţdý z nich je 

spjat s jinou koncepcí pojmu média. První typ mediální gramotnosti vychází 

                                                 
5
 Přeloţeno z originálu: „(…) the ability to access the media, to understand and to critically evaluate 

different aspects of media and media contents and to create communications in a variety of contexts“ 

(Commission of the European Communities, 2007:3). 
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z nejčastějšího pojetí médií, které vidí média jako nosiče sdělení (Media Content 

Literacy). Být gramotným v tomto směru znamená být schopen přijímat a analyzovat 

mediální sdělení, odhadnout skrytá poselství, ať uţ zamýšlená nebo nezamýšlená a 

chápat, ţe jiné osoby a jiné skupiny budou číst ten samý text odlišným zpŧsobem.  

Druhý typ mediální gramotnosti chápe médium jako jazyk (Media Grammar 

Literacy). Kaţdý typ médií má svoji vlastní ‚gramatiku„, která má vliv na obsahy, které 

produkuje. Základní znalost jazyka médií přinese pochopení, jakým zpŧsobem produkují 

sdělení rŧzné typy médií a jaké prvky se pouţívají, aby bylo dosaţeno zamýšleného 

pochopení. Pokročilá gramotnost pak přináší znalost toho, jaký je kulturní a 

institucionální kontext produkce. 

Třetí typ gramotnosti chápe médium jako sdělení (Medium Literacy), coţ 

odpovídá konceptu nejčastěji spojovanému s Marshalem McLuhanem.
6
 Rŧzná média 

fungují odlišně a jejich podstata zásadním zpŧsobem ovlivňuje podobu komunikace jak 

na mikro-úrovni, tak na makro-úrovni. Stejné interakce, například prodej produktu nebo 

vyjednávání mírové smlouvy, budou vypadat odlišně při osobním setkání a při 

komunikaci přes email. Na makro-úrovni se výzkumy zabývají například tím, jaké 

společenské změny nastanou ve chvíli, kdy se rozšíří nový typ média (Meyrowitz, 1998). 

Mediální gramotnost je zastřešující koncept (umbrella concept), který je 

charakterizován rozmanitostí perspektiv a velkým mnoţstvím rŧzných definic (Koltay, 

2011:212). Tato rozmanitost přináší jak silné, tak slabé stránky. Pozitivním aspektem je 

otevřenost celého oboru novým moţnostem a inovacím. Slabinou tohoto širokého 

konceptu naopak je, ţe lidé mají často rozdílné názory na to, co je mediální gramotnost a 

jak by měla být praktikována. Široce uţívanou se ale stala definice, která byla vytvořena 

na Konferenci národního vedení v oblasti mediální gramotnosti (National Leadership 

Conference on Media Literacy) v roce 1992. Podle ní se jedná „o schopnost přístupu, 

analýzy, hodnocení a komunikování sdělení v různých formách“
7
 (Mendoza, 2007:4).  

                                                 
6
 „Medium is a message“ je termín, který se objevil v knize Understanding Media: The Extension of Man 

v roce 1964. 
7
 Přeloţeno z originálu: „the ability to access, analyze, evaluace and communicate messages in a variety of 

forms“ (Mendoza, 2007:4). 
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1.4.2 Mediální gramotnost a nová média 

Livingstonová převzala tuto definici a popsala obsah jednotlivých částí 

v souvislosti s novými médii. Otázka přístupu byla podle ní velmi diskutována ve spojení 

s tiskem, který nebyl tak snadno přístupný široké veřejnosti a nepomáhal tak vytvářet 

rovnocenné šance v přístupu ke vzdělání nebo sociální mobilitě. Audiovizuální média 

byla jiţ dosaţitelná mnohem snadněji a zcela nová situace přichází s novými médii. 

U nich se předpokládá, ţe spíše umoţňují neţ znesnadňují rovnocenný přístup ke vzdělání 

a kulturní participaci, ale na druhou stranu schopnost přístupu nejde ruku v ruce 

s uţivatelskými schopnostmi (Livingstone, 2004:6).  

Na to poukazuje i Van Dijk (2006), který tvrdí, ţe „se digitální propast ve smyslu 

fyzického přístupu k počítači a internetu v rozvinutých společnostech zmenšuje 

(v rozvojových zemích stále ještě narůstá). Na druhou stranu se však propast ve smyslu 

digitálních schopností (digital skills) a uţívání nových médií (new media usage) jak 

rozšiřuje, tak prohlubuje. Pokud jde o uţivatelské schopnosti, rozdíly se objevují mezi 

těmi, kteří uţívají pokročilé aplikace v práci nebo při studiu a těmi, kteří pouţívají 

jednoduché aplikace pro zábavu, e-nakupování a základní komunikaci“
8
 (Van Dijk, 

2006:189). Podle Livingstonové je nutné provést další výzkumy, které budou zkoumat 

problematiku přístupu ve spojení s novými médii. Znalosti se ale dají čerpat z televizní 

gramotnosti, kde se prokázalo, ţe „společenský kontext, který se odehrává před 

obrazovkou, rámuje a určuje povahu toho, jakým způsobem se lidé učí z toho, co je na 

obrazovce“
9
 (Livingstone, 2004:6).  

Další částí mediální gramotnosti je schopnost analyzovat a Buckingham načrtl 

šestinásobné schéma, které učí studenty, aby si kladli otázky ohledně mediálních agentur, 

kategorií médií, mediálních technologií, jazyku médií, mediálních divákŧ a mediální 

reprezentace. Livingstonová tvrdí, ţe je to uţitečný rámec i pro nová média, ale bude 

nutné rozšířit analytický repertoár, protoţe dosud pouţívané ţánry, narativy a literární 

                                                 
8
 Přeloţeno z originálu: „The digital divide in terms of physical access to computers and the Internet is 

closing in developed societies; in developing societies it is still growing. However, the divide in terms of 

digital skills and new media usage is both widening and deepening. With regard to usage, a gap is 

appearing between those who benefit from the advanced applications to be used in job or school careers 

(…), and those who use the simple applications for entertainment, e-commerce and basic communications“ 

(Van Dijk, 2006:189). 
9
 Přeloţeno z originálu: (…) „the social context in front of the screen frames and directs the nature of 

engagement with and learning from what is shown on the screen“ (Livingstone, 2004:6).  
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hodnoty jsou spojené s dobou svého vzniku, a to s tiskem, a proto jdou velmi omezeně 

přenést na analyzování nových médií (Livingstone, 2004:6). 

Schopnost hodnocení je pro gramotnost zcela stěţejní a s příchodem internetu a 

nadbytku informací i sluţeb se stává ještě dŧleţitější. Tisk a audiovizuální média jsou 

charakteristické tím, ţe jen malá skupina lidí má přístup k produkci a distribuci obsahŧ. Je 

tu jasný rozdíl mezi producenty a konzumenty a ti, co materiály třídí, to dělají na základě 

kritérií daných kulturou, ideologií a profesionálními standarty. Právě ti, co filtrují 

informace, byli v centru kritického nahlíţení mediální gramotnosti. Díky novým 

technologiím ale mŧţe téměř kdokoli tvořit a šířit obsahy na internetu. Zpŧsob filtrování 

obsahŧ je jiný, a to je jeden z dŧvodŧ, proč se otázky ohledně autority, objektivity 

i kvality mediovaných obsahŧ stávají ještě zásadnější (Livingstone, 2004:7). 

Tvorba obsahů není zahrnuta jako nutná dovednost ve všech definicích mediální 

gramotnosti. Lidé jsou přeci jen z větší části v roli příjemcŧ neţ šiřitelŧ sdělení. Někteří 

autoři ale tvrdí, ţe nejlepší zpŧsob pro pochopení toho, jakým zpŧsobem média vyrábí 

obsahy, je vlastní zkušenost s tvorbou těchto obsahŧ. Jiní v tom zase vidí nástroj 

komunikace pro ty, kteří většinou nejsou slyšet nebo to, ţe občané mají právo na sebe-

prezentaci a kulturní participaci. V současné době je vytváření a šíření obsahŧ díky 

internetu snadnější neţ kdy jindy a je dŧleţité provést další výzkumy, které vysvětlí vztah 

mezi přijímáním a tvorbou v prostředí nových médií. Také bude potřeba ujasnit, jaký je 

vztah mezi tvorbou obsahŧ a učením, kulturním vyjadřováním a občanskou participací 

(Livingstone, 2004:8). 

Pŧvodní význam gramotnosti je schopnost číst a psát, mŧţeme ale stejnou 

definici aplikovat i v současné době? Pokud lidé vnímají počítač a internet jako něco, co 

nevyţaduje větší znalosti svých uţivatelŧ a vidí to pouze jako přesun známých obsahŧ do 

online prostředí, technologický přesun ze stránek na obrazovky nebude vyţadovat na 

gramotnosti ţádné změny. Pokud jsou ale nové technologie nahlíţeny v roli 

zprostředkovatele, pak jsou nová média tím, kdo bude transformovat vědění i kulturu a 

tato minimální koncepce gramotnosti bude pouhým začátkem (Livingstone, 2004:9).  

V souvislosti s kritickým hodnocením mediálních sdělení ale mŧţeme hovořit 

i o pluralitě gramotností. S nástupem digitálních technologií je dobré brát v úvahu 
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i informační gramotnost a digitální gramotnost. Tyto dva typy gramotnosti se spolu 

s mediální gramotností navzájem překrývají, ale mŧţeme je definovat i odděleně. 

Nejznámější definice informační gramotnosti (information literacy) říká, ţe 

„informačně gramotní lidé jsou schopni rozpoznat, kdy je informace potřeba“
10

. (Koltay, 

2011:215). Prvotní dŧraz se klade na rozpoznání kvality, autenticity a hodnoty sdělení. 

Lidé by měli pozorně vyhledávat a třídit informace, které se pouţívají v práci, ve škole 

nebo při dŧleţitých rozhodnutích (Koltay 2011:215). 

Digitální gramotnost (digital literacy) je povědomí a schopnost jednotlivcŧ 

správně uţívat digitální zařízení k přístupu, uţívání, hodnocení a analyzování digitálních 

zdrojŧ. Digitálně gramotní lidé mohou konstruovat nové znalosti, vytvářet mediální 

obsahy a komunikovat s ostatními. Zároveň jsou schopni nad všemi těmito procesy 

přemýšlet (Koltay, 2011:216). Gilster v roce 1997 definoval čtyři hlavní kompetence 

digitální gramotnosti, kterými jsou vyhledávání na internetu, orientace v hypertextu, 

shromaţďování znalostí a hodnocení obsahŧ
11

 (Bawden, 2008). 

Podle Bawdena je ale nutné definice přeformulovat tak, aby vyhovovaly současné 

době. Shrnul závěry několika autorŧ a podle toho definoval čtyři obecně přijímané sloţky 

digitální gramotnosti. První z nich jsou základní dovednosti (underpinnings), coţ jsou 

základní znalosti uţívání počítače. Druhou sloţkou je znalost pozadí (background 

knowledge), která obsahuje schopnost chápat novou podobu informací a to, kde vstupují 

do světa digitálních informací. Třetí sloţkou jsou centrální kompetence (central 

competencies), kam spadá čtení a pochopení digitálních formátŧ, vytváření a šíření 

digitálních informací, hodnocení informací a shromaţďování znalostí. Autor sem zařazuje 

také informační a mediální gramotnost, coţ jen poukazuje na vzájemnou provázanost 

těchto tří oblastí a pluralitu gramotností. Čtvrtou sloţkou jsou postoje a perspektivy 

(attitudes and perspectives), kde se klade dŧraz na to, ţe mít znalosti a schopnosti nestačí. 

Vše musí být ukotveno v jakémsi morálním rámci a člověk musí chápat, jaké je správné 

chování v digitálním prostředí. Sem by spadala například témata soukromí a bezpečnosti 

na internetu. (Bawden, 2008). 

                                                 
10

 Přeloţeno z originálu: „(…) information literate people are able to recognize when information is 

needed“ (Koltay, 2011:215). 
11

 Přeloţeno z originálu: „internet searching“, hypertext navigation“, „knowledge assembly“, „content 

evaluation“ (Bawden, 2008:20). 
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1.4.3 Mediální výchova 

Mediální gramotnost je výsledkem procesu učení se o médiích, přičemţ tento 

proces se nazývá mediální výchova. Právě během tohoto procesu by mělo být rozvíjeno 

jak kritické vnímání médií, tak dovednosti, které člověku umoţní, aby se mohl aktivně 

zapojit do mediální produkce (Buckingham, 2003:4). V českém prostředí je mediální 

výchova součástí Rámcových vzdělávacích programŧ pro základní a gymnaziální 

vzdělávání, přičemţ v Rámcovém vzdělávání pro základní školy jsou definovány 

následující cíle mediální výchovy. „Mediální výchova má vybavit ţáka základní úrovní 

mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků 

o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře a fungování), 

jednak získání dovedností podporující poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce 

do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, 

posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, pro případ je 

asociovat s jinými sděleními“ (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

2010:111). 

Škola ale není jediným místem, kde dochází k posilování mediální gramotnosti 

skrze mediální výchovu. Velmi dŧleţitým prostředím je také rodina, která má na dítě 

primární vliv, a to samozřejmě i v jeho vztahu k médiím. Obě tyto prostředí mají svoje 

charakteristiky a dítě ve vztahu k médiím ovlivňují svým specifickým zpŧsobem. Pro 

potřebu této práce jsem se rozhodla zaměřit pouze pro prostředí rodiny. 

1.5 Vymezení pojmu rodičovská mediace 

Pojem rodičovská mediace není v češtině zavedený, ale zahraniční literatura 

pracuje s pojmem parental mediation běţně. Slovenští autoři zabývající se touto 

tématikou pouţívají termín rodičovská mediácia a tato práce bude vyuţívat českou 

alternativu tohoto spojení (Izrael, 2009, 2010; Hácek, 2010). Tento termín by se dal také 

povaţovat za synonymum k pojmŧm mediální výchova v rodině, rodičovská mediální 

výchova nebo mediálně výchovné strategie rodičŧ. 

Mediace je obecně chápána jako „metoda řešení konfliktu komunikací stran, při 

níţ neutrální, kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném 

dorozumívání, jehoţ cílem dosaţení jejich spokojenosti s procesem a výsledkem řešení 
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konfliktu“
12

 (Holá, 2003:52). Z pohledu teorie médií je mediace definována jako proces, 

ve kterém „média zprostředkovávají kontakt se společenskou realitou“ (McQuail, 

1999:88). V zahraničních studiích se ale rodičovská mediace nepouţívá s pŧvodním 

významem slova mediace, ale ve významu činnosti, „kdy rodič jako třetí strana – 

mediátor vstupuje do vztahu dětí a médií“ (Izrael, 2009:79. A není to pouze v případě 

řešení nějakého konfliktu, rodič prŧběţně reguluje interakci dětí a médií (Izrael, 2009:79). 

Terminologie u jednotlivých stylŧ mediace se mŧţe lišit, ale pojem mediace je všeobecně 

nahlíţen jako činnost rodičŧ, která upravuje vztah mezi dětmi a médii. Rodičovská role je 

pak rozšířena z pouhých zákazŧ a omezení také na konverzační a interpretativní strategie 

(Livingstone, Helsper, 2008:581). 

Bybee, Robinson a Turow vytvořili na počátku 80. let 20. století jako jedni 

z prvních klasifikaci stylŧ rodičovské mediace. Jedná se o tři typy mediálně výchovných 

strategií, které jsou vztaţeny k dětskému sledování televize. Prvním typem je restriktivní 

vedení (Restrictive Guidance), při kterém rodiče nedovolují dětem sledovat některé 

pořady, omezují čas trávený u televize nebo vybírají pořady, na které se děti smí dívat. 

Druhým je hodnotící vedení (Evaluative Guidance), coţ je styl, kdy rodiče dětem 

vysvětlují významy reklamních sdělení, rozebírají dobré či špatné charaktery postav a 

zdŧrazňují, jaký je rozdíl mezi televizní a skutečnou realitou. Třetím typem je nahodilé 

vedení (Unfocused Guidance), při kterém rodiče sledují televizi společně s dětmi nebo 

vedou spontánní rozhovory o sledovaném pořadu. Ve výsledcích se ukázalo, ţe jedním 

z dŧleţitých faktorŧ je věk dítěte. U mladších dětí bylo častěji uplatňováno restriktivní 

vedení, coţ s rostoucím věkem ustupovalo a naopak se začalo častěji objevovat hodnotící 

vedení. Podobně s postupujícím věkem stoupala i frekvence nahodilého vedení (Bybee, 

Robinson, Turow, 1982).  

Ze studií, které byly vytvořeny v 80. a 90. letech 20. století, vyplynulo, ţe se 

objevují čtyři obecné mediační strategie rodičŧ ve spojení s televizí. Jednalo se 

o restriktivní mediaci, instruktivní mediaci, společné sledování a nahodilou mediaci. 

Valkenburgová a kol. ale přišly s tvrzením, ţe ačkoli jsou tyto styly mediace podloţené 

literaturou a teoreticky diskutovány, neexistuje ţádná statisticky spolehlivá škála pro 

                                                 
12

 Zákon mediací rozumí „mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným 

a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním 

řízením“ (Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační sluţbě). Dostupné z WWW: 

<http://projekty.osu.cz/metakor/dok/zakon-257_2000.pdf> 
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jejich měření a identifikaci. Při svém šetření pouţily některé prvky ze staré škály a 

doplnily je o nové. V pilotní i v hlavní studii se pak nejčastěji objevovaly tři typy 

rodičovské mediace a těmi byly mediace restriktivní (Restrictive Mediation), 

instruktivní (Instructive Mediation) a společné sledování (Social Coviewing).
13

 

Nahodilou mediaci vyhodnotily jako chybný metodologický konstrukt a navrhly místo 

toho uţívání společného sledování, u kterého se ukázalo, ţe má pozitivní účinek na děti 

(Valkenburg a kol., 1999). 

Rodiče i děti sdělili, ţe se po společném sledování cítí bliţší a děti se navíc lépe 

učí o lidských vztazích z rodinných programŧ, kdyţ je sledují s rodiči. Podobně jako 

ve studii Bybeeho se jako dŧleţitý faktor ukázal věk dětí. Rodiče více pouţívají 

restriktivní i instruktivní mediaci u mladších dětí, coţ je spojené s tím, ţe u mladších dětí 

se rodiče více obávají moţných negativních vlivŧ televize na děti. Také se ukázalo, ţe 

rodiče s vyšším vzděláním se zapojují častěji do restriktivní a instruktivní mediace. 

Společné sledování nemělo primárně výchovný styl, ale bylo nahlíţeno jako rodinná 

zábava a zpŧsob trávení volného času (Valkenburg a kol., 1999). 

Austinová vnímá rodičovskou mediaci v uţším smyslu, a to jako aktivní diskusi 

o televizních obsazích mezi rodičem a dítětem (Austin, 1993). Mediace v jejím smyslu 

neobsahuje ani restriktivní mediaci ani společné sledování, ale do jisté míry se podobá 

instruktivní mediací. Mediaci nebo také aktivní mediaci povaţuje Austinová za dŧleţitou 

roli rodičŧ, protoţe při ní dětem vysvětlují, jakým zpŧsobem televize reprezentuje reálný 

svět, rozhodují, zdali televizní sdělení schválí nebo naopak odsoudí a upozorňují na 

informace, které mohou být uţitečné v reálném ţivotě (Fujioka, Austin, 2002:645). Pojmy 

instruktivní a aktivní mediace jsou si významově velmi blízké a mnozí autoři je také oba 

pouţívají k vysvětlování stejné problematiky. V novějších studiích ale převládá pojem 

                                                 
13

 V jedné ze svých prací pouţívá Nathansonová (2001) rozdělení mediací na faktickou mediaci (factual 

mediation), hodnotící mediaci (evaluative mediation) a restriktivní mediaci (restrictive mediation). 

Faktickou mediací chápe technické znalosti toho, jak se produkují mediální obsahy. Je to pochopení jak 

technických prvkŧ, tak výstavby děje a postav. Druhým typem je hodnotící mediace, která je ještě rozdělena 

na společné sledování (Coviewing Mediation) a interpretativní mediaci (Interpretative Mediation). Společné 

sledování je definováno podobně jako u Valkenburgové a kol., jedná se tedy o společné sledování televize 

rodiče s dítětem, které nutně nemusí zahrnovat diskuse o sledovaném pořadu. Aktivní debaty o mediálních 

obsazích naopak probíhají při interpretativní mediaci. Posledním typem je restriktivní mediace, která je také 

definována stejně jako u Valkenburgové a kol. (Eastin a kol., 2006). Domnívám se, ţe toto rozdělení 

nepřináší zásadní změny ani přínos k tomu, které vytvořila Valkenburgová a kol. a proto s ním nebudu dále 

v textu pracovat.  
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aktivní mediace, a proto jej budu pouţívat i v této práci (Nathanson, 1999; Fujioka, 

Austin, 2002; Livingstone, Helsper 2008; Izrael, 2009). 

Aktivní mediaci pak Austinová rozděluje na pozitivní mediaci a negativní 

mediaci. Pozitivní mediace (positive mediation) se vyznačuje tím, ţe jsou televizní 

sdělení rodiči schvalována a posilována. Jedná se většinou o rodiče, kteří jsou méně 

skeptičtí a mají celkově pozitivní vztah ke sledování televize. Obecně by se dala pozitivní 

mediace přirovnat ke společnému sledování, protoţe se zaměřuje více na společnou 

zábavu při sledování televize neţ na předávání poučení dětem. Negativní mediaci 

(negative mediation) pouţívají rodiče, kteří jsou k mediálním sdělením skeptičtější a 

zajímají se o vliv médií na své dítě. Při debatách pouţívají rŧzné protiargumenty a uvádějí 

mediální zobrazení do kontextu (Fujioka, Austin, 2002). 

Dŧleţitou a nutnou součástí rodičovské mediace je osobní příklad rodičŧ. Děti 

svoje mediální návyky získávají hlavně na základě odpozorovaného mediálního uţívání 

rodičŧ (Kačinová, 2009:384). Jakékoli informace o médiích, všechna pravidla a omezení 

musí být umocněna modelovým příkladem rodičŧ. Rodičovská mediace by se neměla 

přeměnit na formální poučování o tom, jak fungují média a jak k nim přistupovat (Izrael, 

2010:127). Studie ale ukazují, ţe mnozí rodiče slouţí jako chabé modely. Nechávají 

televizi neustále zapnutou, posilují nebezpečná očekávání spojená s alkoholem nebo 

předávají dětem svoje představy o médiích, ať uţ jsou vhodné, či ne (Austin, 1993:148). 

Většina výzkumných studií zaměřených na rodičovskou mediaci věnuje hlavní 

pozornost uţívání televize. Zahrnuje to většinou sledování toho, jaký vliv mají televizní 

obsahy na děti, kdyţ o nich s nimi rodiče hovoří nebo je jen jednoduše společně sledují. 

A také tam spadají rŧzné zpŧsoby kontroly a omezování sledování televize. Na otázku, 

zdali je rodičovská mediace ve spojení s uţíváním televize efektivní, neexistuje přímá 

odpověď. Jediné, co je moţné říci s jistotou je, ţe rŧzné styly rodičovské regulace 

přinášejí rŧzný efekt. Svoji roli hraje také věk a pohlaví dítěte a socioekonomický status 

rodiny (Livingstone, Helsper 2008). Popis jednotlivých strategií v následujících 

kapitolách bude směřovat převáţně k uţívání televize, rodičovské mediaci ve spojení 

s uţíváním internetu bude věnována samostatná kapitola.  
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1.5.1 Restriktivní mediace 

Při tomto zpŧsobu mediace rodiče vytvářejí soubor pravidel, kterým regulují 

uţívání média. Jedná se o omezování sledovaného času nebo obsahu bez větších diskusí 

ohledně vlivu daného obsahu (Singer a kol., 1988; Valkenburg a kol., 1999; Eastin a kol., 

2006; Livingstone, Helsper, 2008). Izrael dále rozlišuje v rámci restriktivní mediace 

regulaci kvantitativní a kvalitativní (Izrael, 2009:81). 

Kvantitativní regulace se týká limitování času stráveného u televize nebo 

celkového času, které děti tráví s médii, jako je hraní počítačových her, surfování na 

internetu, poslouchání rádia atp. Kvalitativní regulace se mŧţe uplatňovat rŧznými 

zpŧsoby, přičemţ také záleţí na typu média. V souvislosti s televizí lze vytvářet kaţdý 

týden seznam vhodných pořadŧ ať uţ pro společné nebo samostatné sledování. Dnešní 

televize také nabízejí moţnost rodičovského zámku, který dítěti zablokuje nevhodné 

stanice a přístup je moţný obnovit pouze pomocí hesla. Podobná moţnost se nabízí 

i u počítače, kde jsou k dispozici filtry, které rŧznými zpŧsoby blokují nevhodné webové 

stránky. Všechny zpŧsoby regulace se ale musí navzájem doplňovat i s aktivní mediací a 

společným sledováním, aby se nestaly jen prázdnými omezeními, které se budou obcházet 

(Izrael, 2009:81).  

Restriktivní mediace se uţívá častěji neţ aktivní a v některých případech i častěji 

neţ společné sledování (Austin, 1993; Nathanson a kol., 2002). Podle typologie 

výchovných stylŧ od Baumrindové pouţívají tento styl mediace nejčastěji autoritativní 

rodiče (Eastin a kol., 2006:497). Jelikoţ jsou zákazy pro děti jasně viditelné a silně je 

vnímají, vyvolává tento typ mediace u dětí nejsilnější odezvu (Nathanson, 2001:215). 

Častěji jsou uplatňována pravidla k omezení sledování konkrétních pořadŧ neţ pravidla 

k omezování celkového času sledování televize. Děti, u nichţ se uplatňuje regulace 

televizních pořadŧ, pak většinou sledují televizi častěji neţ děti, které mají časová 

omezení (Vandewater a kol., 2005). 

Rodiče, kteří ji uţívají, jsou přesvědčeni, ţe násilné nebo jiné nevhodné televizní 

obsahy mohou dětem ublíţit a chtějí minimalizovat škodlivý efekt televizních sdělení 

(Nathanson, 1999; Valkenburg a kol., 1999). Druh televizního obsahu je zde velmi 

dŧleţitým faktorem (Nathanson a kol., 2002:387). Tento typ regulace se objevuje častěji 

u mladších dětí, protoţe převládá dojem, ţe mladší děti mohou být vŧči negativním 
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mediálním obsahŧm zranitelnější (Lin, Atkin, 1989; Valkenburg a kol., 1999; Nathanson 

1999). U mladších dětí se také zdá více efektivní (Singer a kol., 1988).  

Velice často zde ale funguje efekt třetí osoby, kdy si rodiče myslí, ţe obecně jsou 

lidé a děti zranitelní vŧči negativním vlivŧm médií, u svých dětí se ale domnívají, ţe jsou 

méně ovlivnitelné a zranitelné (Nathanson, 2002). Zároveň platí, ţe rodiče, kteří 

restriktivní mediaci uplatňují, mají sami velmi negativní vztah k zobrazování násilí nebo 

jiných nevhodných obsahŧ, coţ není tak časté u dalších dvou typŧ mediací. Zakazováním 

těchto typŧ pořadŧ tak dětem předávají i svoje vlastní názory (Nathanson, 1999:214). 

Tento typ mediace nemusí být navíc primárně motivován snahou o ochranu dítěte, ale 

také touhou po kontrole nad situací a jednotlivcem (Nathanson a kol., 2002:405). 

Stanovování pravidel ohledně sledování televize mŧţe také dětem signalizovat, ţe jsou to 

rodiče, kteří je vychovávají, nikoli televize (Nathanson, 1999:127). 

Efektivita restriktivní mediace se liší v závislosti na tom, jaká míra regulace je 

uplatňována. Děti, kterým jsou násilné obsahy zcela a striktně zakazovány, mohou cítit 

k těmto zákazŧm odpor a mŧţe to u nich vyvolat zvýšenou agresivitu (Nathanson, 

1999:136). Studie ale ukázaly, ţe tento typ regulace mŧţe sníţit zranitelnost vŧči 

násilným obsahŧm. Při jejím uţívání děti vnímají televizní obsahy jako méně podstatné a 

mají menší potřebu je imitovat. Tento typ mediace dětem jasně naznačuje, ţe daný obsah 

je nevhodný a nestojí za pozornost. Tím, ţe pak děti věnují obsahu minimální pozornost, 

pŧsobí na ně v menší míře. To odpovídá teorii uţití a uspokojení, která říká, ţe jedinci, 

kteří věří, ţe obsah je dŧleţitý, jsou jím více ovlivnitelní (Nathanson, 1999). Je ale 

dŧleţité dětem vysvětlovat, proč nemohou daný pořad sledovat. Prosté zakazování bez 

komunikace mŧţe u dětí někdy vyvolat neporozumění či obavy a snahu dohledávat si 

informace jinde (Buijzen a kol., 2007). 

Restriktivní mediace jako jediná vede ke sníţení konzumace daného média. Často 

to ale znamená omezení uţívání všech médií, protoţe kdyţ dojde k regulaci uţívání 

jednoho média, děti přesunou svoji pozornost k uţívání jiného média. Někteří rodiče si 

myslí, ţe kdyţ dětem zakáţou televizi a počítač, donutí je číst. To se ale většinou nestane, 

protoţe knihy nenabízí stejnou míru uţití a uspokojení jako jiná média (Van den Bulck, 

Van den Bergh, 2000:342).  
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Rodiče vytvářejí více pravidel a častěji provádějí kontroly u dívek, zatímco 

chlapci nejsou kontrolováni tak často. Ve větších rodinách je pak supervize celkově niţší, 

protoţe je sloţité kontrolovat velký počet dětí. Niţší rodičovskou supervizi dětského 

sledování televize zpŧsobuje také přítomnost druhé a více televizí v domácnosti (Lin, 

Atkin, 1989). Děti v rodinách s niţším socioekonomickým statusem tráví více času 

sledováním televize a častěji také mají vlastní televizi v pokoji (Jordan, 2005; 

Vandewater, 2005). Rodiny s vyšším socioekonomickým statusem stanovují více 

pravidel, zatímco rodiny, kde mají rodiče niţší příjmy a vzdělání, dávají méně často 

pravidla ohledně sledování televize (Vandewater a kol., 2005; Livingstone, 2007). Je 

moţné to vysvětlit tím, ţe rodiče, kteří jsou v horší finanční situaci, nemají čas, peníze ani 

energii děti zabavovat jinými zpŧsoby, a kdyby jim zakázali televizi nebo počítač, mohli 

by tím navíc zvýšit konflikty v rodině (Jordan, 2005).  

1.5.2 Aktivní mediace 

V  literatuře se objevují všechny tři druhy pojmenování tohoto typu mediace, tedy 

mediace instruktivní, hodnotící i aktivní. Pojem aktivní mediace se zdá pro pojmenování 

tohoto typu mediace jako nejlepší, protoţe je nejvíce obecné a mŧţe zahrnout jak 

hodnocení, tak poučování. Při aktivní mediaci rodiče s dětmi diskutují o mediálních 

obsazích. Vysvětlují významy mediálních sdělení, vytvářejí o nich soudy a rozlišují mezi 

mediální a skutečnou realitou (Austin, 1993; Valkenburg a kol., 1999; Livingstone, 

Helsper, 2008). Komunikace by ale neměla vést jen jednosměrně, měla by zahrnovat 

i názory dětí na média a jejich zkušenosti s nimi (Izrael, 2009:80).  

Aktivní mediaci mŧţeme dále rozdělit na pozitivní a negativní mediaci. Při 

pozitivní mediaci jsou televizní obsahy rodiči nekriticky přijímány a posilovány. Podle 

Austinové mŧţe pozitivní mediace zvyšovat persvazivní funkci mediálních sdělení. A to 

hlavně v případech, které se objevují nejčastěji, coţ je zvýšené sledování televize a méně 

zastoupená diskuse s rodiči. Často se také objevuje spontánně v reakci na právě sledovaný 

pořad. I přes své nedostatky mŧţe mít ale uţitečnou hodnotu v tom, ţe rodiče mohou 

vybrat příklady charakterŧ a chování, které jim imponují, a které by chtěli doporučit také 

svým dětem. Je to mnohdy i lepší, neţ se zaměřovat pouze na záporné a odrazující 

příklady (Fujioka, Austin, 2002). 
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Negativní mediaci naproti tomu uplatňují rodiče, kteří mají pocit, ţe musí své děti 

chránit před škodlivými vlivy médií. Tito rodiče sledují televizi celkově méně často a také 

ji méně často sledují spolu s dětmi. Tento typ mediace vyţaduje více úsilí, protoţe 

diskuse se zaměřují většinou na konkrétní témata, jakými jsou například reklamní 

techniky nebo zobrazování násilí (Fujioka, Austin, 2002). Aktivní mediace ale zachází 

svým pojetím dál, neţ je regulace uţívání médií. Otevřená komunikace mezi rodičem a 

dítětem pomáhá vytvářet kreativní a podpŧrné rodinné prostředí, které je spojeno 

s pocitem sounáleţitosti a pozitivně pŧsobí na dětské sebevědomí, společenské 

kompetence a kognitivní vývoj (Van den Bulck, Van den Bergh, 2000:343). 

Aktivní mediace mŧţe být vhodným zpŧsobem, jak mohou rodiče ovlivňovat 

interpretování televizních obsahŧ u svých dětí (Austin, 1993). Komentování dospělých 

mŧţe odradit děti od imitování toho, co je na obrazovce a posílit jejich porozumění 

televiznímu obsahu (Messaris, Kerr, 1983; 1984; Singer a kol, 1988). Jelikoţ se 

předpokládá, ţe rodiče mají více znalostí o mediálních sděleních, měli by být schopni 

předat tyto znalosti svým dětem (Lin, Atkin, 1989; Austin, 1993; Nathanson, 1999). 

Tento typ mediace se také zdá jako nejefektivnější ze všech tří typŧ mediací (Austin, 

1993; Nathanson, 1999:136).  

Ve skutečnosti se ale objevuje velmi zřídka. Podle Gallupa (1989) je sedmkrát 

větší pravděpodobnost, ţe rodiče televizní program přepnou nebo zakáţí, neţ aby o něm 

s dětmi diskutovali (Austin, 1993). Častěji ji uplatňují rodiče s vyšším vzděláním a ve 

větší míře k ní také dochází u mladších dětí (Austin, 1993; Valkenburg a kol., 1999). 

Nejčastěji ji pouţívají rodiče, kteří celkově uplatňují autoritativní výchovný styl (Eastin, 

2006:497). Rodiče, kteří pouţívají aktivní mediaci, mají tendenci pouţívat i restriktivní 

(Valkenburg a kol., 1999). 

Mediální obsahy jsou dŧleţitým faktorem a rodiče přistupují k rŧzným obsahŧm 

rŧzným zpŧsobem. Častěji s dětmi diskutují například o násilí v mediálních sděleních neţ 

o sexuálních obsazích. Debatám o sexuálních tématech se rodiče vyhýbají, protoţe jim 

jsou nepříjemné a je to také jeden z dŧvodŧ, proč u nich častěji uplatňují restriktivní 

mediaci (Nathanson, 2002). Diskuse o obsahu se obecně zvyšuje ve chvíli, kdy je 

zobrazované sdělení v rozporu s vlastními hodnotami rodičŧ (Austin, 1993:148).  
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Aktivní mediace se zdá efektivní ve sniţování agresivity vyvolané televizí a 

odrazuje děti v přijímání stereotypních genderových rolí (Nathanson, 1999; Nathanson, 

Botta, 2003). Kritiku mediálních sdělení děti mohou chápat tak, ţe jejich rodiče mají 

negativní vztah k mediálním obsahŧm. Ti ale většinou výrazně negativní vztah k médiím 

nemají a kladou dŧraz na negativní aspekty televizních obsahŧ, protoţe si myslí, ţe 

mohou škodit dětem (Nathanson, 2001). Při pouţívání negativní mediace děti vnímají 

televizní obsahy jako méně podstatné a mají menší potřebu je imitovat. Na druhou stranu 

ale tím, ţe rodiče dětem dovolí některá televizní sdělení sledovat a poté je kriticky 

komentují, nemusí tím dát dětem jasné znamení, ţe obsah je pro děti nepodstatný a nestojí 

za pozornost (Nathanson, 1999).  

Někdy mŧţe být aktivní mediace dětmi chápána jako souhlas s daným obsahem a 

mŧţe tak naopak přitáhnout pozornost k negativním obsahŧm (Van den Bulck, Van den 

Bergh, 2000; Nathanson, 2001). V některých případech vedla aktivní mediace k většímu 

povědomí a značkách alkoholických nápojŧ mezi dětmi, nebo se po rozebírání technik 

natáčení u násilných televizních programŧ začaly u dětí objevovat větší sklony 

k agresivitě (Nathanson, Botta, 2003). Autoři studie o emocionálních reakcích dětí na 

zprávy s násilným obsahem upozorňují, ţe ačkoli aktivní mediace mŧţe sníţit zranitelnost 

dětí vŧči násilným obsahŧm, musí se s ní zacházet velmi opatrně. Rodiče mají totiţ větší 

tendenci hovořit o násilných událostech na televizní obrazovce ve chvíli, kdy děti reagují 

na zprávy emocionálně. V některých případech tak ale u dětí vyvolali ještě intenzivnější 

pocit strachu (Buijzen a kol., 2007). 

1.5.3 Společné sledování 

Společné sledování je typ mediace, kdy rodiče a děti společně sledují televizi. Čím 

více se dítě dívá na televizi, tím více se dívá i společně s rodiči. Podle Fujioki a Austinové 

(2002) to platí i obráceně, děti mají tendenci více sledovat televizi v rodinách, kde se 

televize častěji sleduje společně. Ze všech tří typŧ mediací se tento objevuje nejčastěji, 

přičemţ rodiče to často vnímají jako zábavu a zpŧsob společného trávení času 

(Valkenburg a kol., 1999). Zejména mladší děti pak společné sledování vítají uţ z toho 

dŧvodu, ţe mohou být společně s rodiči (Van den Bulck, Van den Bergh, 2000:334). 

Dětem mŧţe tento typ mediace signalizovat, ţe rodiče s mediálním obsahem souhlasí, 

povaţují ho za dŧleţitý a tím ho posilují, coţ mŧţe zvyšovat efekt médií. Rodiče by tak 
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raději neměli spolu s dětmi sledovat násilné nebo jinak nevhodné obsahy, protoţe děti by 

to mohly pochopit tak, ţe jim tyto obsahy rodiče schvalují (Nathanson, 1999, 2001). 

Přínosem mŧţe být to, ţe při společném sledování mohou rodiče regulovat, na co 

se dítě dívá a také to v případě nesrozumitelnosti nebo nevhodnosti komentovat. Bylo 

zjištěno, ţe rodiče pouţívají u menších dětí podobný styl komentářŧ a výrokŧ, jako kdyţ 

si čtou s dítětem knihu (Barr a kol., 2008). Společné sledování je častější u rodičŧ, kteří 

mají sami o sobě pozitivní vztah k médiím a nemyslí si, ţe televizní obsahy mohou být 

dětem škodlivé (Nathanson, 2001; Fujioka, Austin, 2002; Vandewater a kol., 2005). 

Naopak věří, ţe televizní sdělení mohou dětem pomoci například se sociálním učením. 

Více studií se shoduje na tom, ţe společné sledování vychází spíše z podobných zájmŧ 

rodičŧ a dětí neţ ze záměru rodičŧ ochránit děti před nevhodnými obsahy (Nathanson, 

2001:214).  

Výsledky výzkumŧ společného sledování přinášejí smíšené výsledky. V případě 

společného sledování sourozencŧ se například u mladších sourozencŧ neposílilo 

porozumění televize. A některé studie přicházejí s tvrzením, ţe společné sledování je 

spojeno s negativním vlivem na děti, protoţe podporuje agresivitu, stereotypní pohled na 

genderové role a utvrzuje představu, ţe televizní postavy reprezentují reálný svět. Ačkoli 

se nenašel přímý vztah mezi společným sledováním a obecnou tendencí k agresivitě 

u dětí, byla u tohoto typu mediace zjištěna větší inklinace k agresivitě ve spojení se 

sledováním násilných pořadŧ (Nathanson, 1999). Zvýšené sledování celkově nevede 

k hlubšímu zpracování přijímaných informací, ale je naopak spojeno se zvýšenou 

agresivitou, neklidem nebo horšími školními výsledky. Děti se dívají na televizi častěji, 

kdyţ matka pracuje mimo domov. Ve chvíli, kdy je v domácnosti jen jeden rodič, je 

uplatňováno více pravidel a kontroly ve spojení se sledováním televize (Singer a kol., 

1988; Lin, Atkin, 1989).  

1.5.4 Komunikační styly v rodině a rodičovská mediace 

Při uplatňování rodičovské mediace rodiče nechtějí jen ochránit děti před 

škodlivými vlivy médií, ale vyuţívají média k ukazování nebo posilování ţádoucích 

hodnot. Média jim také mohou slouţit jako prostředek sdílených rodinných aktivit, 

mohou například společně sledovat televizi, hrát počítačové hry, diskutovat o médiích 
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nebo si díky nim budovat společné zájmy. Výzkumy, které se vydávají tímto směrem, 

kladou dŧraz na dŧleţitost rodinných komunikačních schémat (Livingstone, Helsper, 

2008:581). 

Většina studií se snaţí najít spojitost mezi zpŧsoby rodičovské mediace a 

rodinnými komunikačními schématy, které vytvořil McLeod a Chaffee. V rodinách, ve 

kterých převládá orientace na názor, funguje otevřená komunikace, a proto budou rodiče 

odhalovat svoje pozitivní i negativní reakce na televizi a zároveň budou povzbuzovat děti 

k analytické diskusi nad mediálními obsahy (Fujioka, Austin, 2002). Rodiče často dokáţí 

nabídnout hlubší kontext a nezávazná tvrzení, které doprovázejí kladením otázek. Cílem 

uţívání médií je častěji získávání informací neţ zábava a únik od reality. Tito rodiče také 

často nesouhlasí s obsahem a otevírají kritickou diskusi, přičemţ cílem není, aby s nimi 

děti souhlasily, ale aby si všichni vyměnili své názory. Děti z tohoto prostředí by měly být 

více kritické při posuzování televizní reality a skutečného světa (Lull, 1980; Messaris, 

Kerr, 1983; Fujioka, Austin, 2002). 

Komunikace v rodinách s tímto komunikačním schématem funguje oboustranně, 

rodiče se tedy zajímají o názory svých dětí a radí se s nimi ohledně výběru pořadŧ. Děti 

zde také většinou cítí vřelost ve vztahu k rodičŧm a neobávají se s rodiči rozebírat 

i závaţnější témata (Lull, 1980; Krcmar, 1996; Fujioka, Austin, 2002). Rodiče s tímto 

komunikačním schématem uţívají často aktivní mediaci, a to negativní i pozitivní 

(Austin, 1993; Fujioka, Austin, 2002). Děti jsou v těchto rodinách televizi celkově 

vystaveny méně (Lull, 1980; Messaris, Kerr, 1983). Našla se také pozitivní spojení mezi 

představami dětí, co by měly sledovat podle názoru svých matek a skutečným názorem 

matek (Messaris, Kerr, 1983). Spojení orientace na názor a negativní mediace se zdá jako 

velmi přínosné, protoţe obsahuje kritickou diskusi ve vřelém rodinném prostředí 

(Fujioka, Austin, 2002).  

Rodiny, v nichţ převládá v komunikaci sociální orientace, kladou dŧraz na 

autoritu rodičŧ a shodu a klid v rodině zajišťují skrze prosazování kontroly a moci nad 

jednotlivými členy rodiny, coţ se samozřejmě přenáší i na chování vŧči médiím. Mají 

většinou pozitivní vztah k televizi a častěji ji uţívají (Fujioka, Austin, 2002). Kladou 

dŧraz na harmonické vztahy a televizní sdělení často pouţívají ke zdŧraznění toho, na 

čem se všichni shodnou nebo k posílení a potvrzení rodinné konformity (Lull, 1980; 
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Fujioka, Austin, 2002). Podle Lulla (1990) sledují rodiny společně televizi z rŧzných 

příčin. V těchto rodinách slouţí společné sledování televize k tomu, aby si všichni uţili 

vzájemnou společnost bez velkého rizika konfliktu, coţ odpovídá koncepci posilování 

harmonie (Austin, 1993; Fujioka, Austin, 2002).  

Jedinci pocházející z tohoto komunikačního schématu mohou televizi také 

pouţívat ke sníţení úzkosti a konfliktŧ v rodině, pro získání témat k pozdější konverzaci 

nebo jako pouhý šum v pozadí. Televize jim také slouţí jako model sociálního chování a 

hraje dŧleţitou roli v komunikačním prostředí domácnosti (Lull, 1980). Rodiče mohou při 

této příleţitosti také potvrzovat svoji moc tím, ţe kontrolují prŧběh sledování televize. Při 

výběru pořadu s dětmi nediskutují, ale sami rozhodují, na který pořad se bude celá rodina 

dívat (Fujioka, Austin, 2002).  

U mladších dětí pŧsobí rozhodování rodičŧ pozitivně, protoţe samy děti ještě 

nemají tak dobře rozvinuté schopnosti rozhodování. Starší děti uţ ale naopak k přímému 

rozhodování rodičŧ cítí odpor a reagují mnohem příznivěji, kdyţ jsou zapojeny do 

procesu rozhodování jako rovnocenní partneři (Krcmar, 1996:272). Podle Lulla ale rodiče 

ne vţdy pouţívají regulování televize k posílení své autority, coţ vysvětluje tím, ţe 

vzhledem k tomu, ţe oni sami jsou náruţivými diváky, nemají potřebu její sledování 

omezovat (Lull, 1980). Ačkoli se tyto rodiny dívají na televizi častěji, nedochází k častým 

a hlubším debatám o televizních obsazích (Lull, 1980; Messaris, Kerr, 1983; Austin, 

1993; Fujioka, Austin, 2002). Děti jsou také častěji vystaveny televizním sdělením 

s násilným obsahem (Lull, 1980; Messaris, Kerr, 1983). Rodiče většinou říkají přímé 

komentáře, které prezentují jako fakt a nejsou ochotni diskutovat nebo znát názor dítěte 

(Fujioka, Austin, 2002).  

Ve chvíli, kdy ale prostředí není otevřené k diskusi a děti nemohou otevřeně 

hovořit o svých obavách, v nich mohou některé pořady s násilným obsahem vyvolávat 

větší strach (Buijzen a kol., 2007). Děti mají tendenci sledovat pořady, které odráţejí 

komunikaci v rodině a televizní zobrazování reality budou hŧř odlišovat od reálného světa 

(Messaris, Kerr, 1983). Častěji zde dochází k pozitivní mediaci, která je ale spíše náhodná 

oproti negativní mediaci, většinou se jedná o spontánní reakcí na dění v televizním pořadu 

(Fujioka, Austin, 2002).  
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1.6 Rodina a nová média 

1.6.1 Nová média versus stará média 

Nová média jsou podle Jana van Dijka definována jako „média, která jsou 

integrovaná, interaktivní, uţívají digitálního kódu a vznikla na přelomu 20. a 21. 

století“
14

 (Van Dijk, 2006:9). Jejich nejčastější blízká pojmenování jsou multimédia, 

interaktivní média nebo digitální média (Van Dijk, 2006:9).  

Charakteristika nových médií přináší zásadní změny, které se promítnou do 

kaţdodenního uţívání médií. Televize byla uţívána převáţně při společném sledování 

v obývacím pokoji nebo v loţnici. Hlavním cílem byla zábava. Uţívání počítače a 

internetu je aktivita určená pro jednotlivce a účelem je získávání informací, komunikace, 

práce či studium. Tomu je přizpŧsobeno i umístění, coţ je většinou menší místnost, kde 

má člověk pro tyto aktivity dostatečný klid (Van Dijk, 2006:204). 

Populární pohled, ţe nová média nahradí tradiční média, se pravděpodobně 

nenaplní. Internet vyţaduje relativně aktivní přístup při vyhledávání informací a výměně 

sdělení a svým pojetím se nemŧţe vyrovnat sledování televize nebo poslechu rádia, kde 

jedinec pouze konzumuje informace a relaxuje. Stará a nová média se budou 

pravděpodobně propojovat a v některých případech budou i rovnocenná, ale neznamená 

to, ţe zmizí vzájemné rozdíly. Lidé si budou stále vybírat rŧzná média pro rŧzné účely a 

také ne všichni budou plně vyuţívat všechny moţnosti, které nová média přinášejí. 

Převaţuje trend, ve kterém lidé z vyšších sociálních tříd vyuţívají média rŧznými 

zpŧsoby, zatímco lidé z niţších sociálních tříd výhody nových médií tolik nevyuţívají a 

zŧstávají věrní spíše tradičním médiím. Tento trend pak mŧţe vést k velkým rozdílŧm ve 

schopnostech uţívat nová média (Van Dijk, 2006:206-207). 

Poté, co člověk získá fyzické připojení k počítači a internetu, je třeba získat ještě 

dostatečné uţivatelské schopnosti. To je oproti tradičním médiím, kde stačilo většinou 

pouze pasivně konzumovat, zásadní rozdíl. Pro moţnost dostatečného vyuţívání počítače 

a internetu jsou potřeba minimálně tři typy digitálních schopností (digital skills). Prvním 

typem jsou operativní schopnosti (operational skills), které umoţňují pracovat 

                                                 
14

 Přeloţeno z originálu: (…) media which are both integrated and interactive and also use digital code at 

the turn of the 20th and 21st centurie“ (Van Dijk, 2006:9). 
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s počítačovým a síťovým hardwarem a softwarem. Druhým typem jsou informační 

schopnosti (information skills), které jsou potřeba k vyhledávání, třídění a zpracování 

informací. Posledním typem jsou strategické schopnosti (strategic skills), které odráţejí 

to, nakolik je uţivatel schopen vyuţít zdroje nových médií pro své vlastní cíle a pro 

vylepšení své pozice ve společnosti. Těchto tří typŧ digitálních schopností se ale 

nedostává všem stejně a zpŧsobují tak v populaci narŧstající míru nerovnosti (Van Dijk, 

2006:181). K té dochází ale nejen v rámci populace, rozdíly mŧţeme nalézt uţ 

v jednotlivých rodinách mezi rodiči a dětmi. 

1.6.2 Užívání internetu v rodině 

Vztah mezi rodinou a novými médii, včetně internetu, mŧţe být často velmi 

rozporuplný a dohady o uţívání médií mohou v domácnostech zpŧsobovat napětí mezi 

rodiči a dětmi (Turow, Nir, 2000; Livingstone, 2007). Uţívání médií ale na druhou stranu 

nepatří mezi hlavní témata konfliktŧ v rodině. Dohady o domácí práci, domácích úkolech 

nebo času, kdy jít spát, jsou mnohem častější (Livingstone, 2007:931). Chudší rodiny ale 

reportují mnohem větší mnoţství konfliktŧ kvŧli médiím. Mŧţe to být dáno tím, ţe děti 

nemají z dŧvodu vysokých nákladŧ tolik organizovaných aktivit ve volném čase, a proto 

tráví více času u televize nebo počítače (Livingstone, 2007:932). Svoji roli při konfliktech 

hraje také věk. Konflikty ohledně sledování televize a hraní počítačových her jsou častější 

u mladších dětí, u starších dětí jsou to spíše konflikty ohledně poslouchání hudby a 

telefonování. Adolescenti mají celkově méně konfliktŧ s rodiči o médiích, dohadují se 

spíše o penězích, zodpovědnosti a nezávislosti. S chlapci se pak rodiče dohadují více 

o domácích úkolech a hraní her, s dívkami se hádají kvŧli telefonování (Livingstone, 

2007:933). 

Rodiče věří, ţe internet dětem pomŧţe dospívat a také jim nabízí velké moţnosti 

ve vzdělávání. Schopnost ovládat počítač a internet rodiče často vidí jako něco mnohem 

dŧleţitějšího pro své děti, neţ pro ně samotné, a děti, které počítač ani internet nemají, 

jsou podle nich znevýhodněny. Zároveň se tam ale podle nich děti mohou dostat 

k problematickým obsahŧm (Turow, Nir, 2000; Livingstone, 2007). Tato ambivalence je 

samozřejmě problematická i při uplatňování rodičovské mediace, protoţe rodiče zároveň 

chtějí dětem uţívání internetu umoţňovat i zakazovat (Livingstone, 2007:935). Regulovat 
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čas a obsah na internetu je navíc komplikované z toho dŧvodu, ţe většina dětí potřebuje 

pouţívat internet kvŧli práci do školy (Eastin a kol., 2006; Livingstone, 2007).  

Rodiče, kteří mají zkušenosti s počítačem a internetem, jsou vŧči němu nejméně 

negativní. Rodiče s méně zkušenostmi nebo menším mediálním vybavením domácnosti si 

naopak často myslí, ţe počítače odrazují lidi od toho, aby pouţívali vlastní rozum 

(Livingstone, 2007:928). Příjem rodiny není tak dŧleţitým faktorem, naopak se často 

stává, ţe děti v chudších domácnostech mívají televizi i počítač ve svých pokojích. 

Podobné je to i u vzdělání, kdy rodiče s niţším vzděláním mají často mediálně bohatou 

domácnost, zatímco vzdělanější rodiče často dávají přednost tradiční domácnosti s niţším 

mediálním vybavením. Děti těchto rodičŧ také většinou nemají v pokoji vlastní televizi a 

počítač (Livingstone, 2007). Podle studie EU Kids Online se 49% dětí připojuje na 

internet ve svých pokojích (Livingstone a kol., 2011). Některé výzkumy přišly s tvrzením, 

ţe rodiny, které tráví víc času na internetu, spolu méně komunikují (Turow, Nir, 2000; 

Leung, Lee, 2012). Jiné výzkumy ale tyto výsledky vyvrací (Livingstone, 2007).  

1.6.3 Užívání internetu v rodině a jeho rizika 

Prostředí internetu je velice odlišné a na rozdíl od tradičních médií, jako je 

například televize, klade na své uţivatele mnohem větší nároky. Uţivatelé si musí 

pamatovat vztahy mezi jednotlivými webovými stránkami a posuzovat, zdali jsou 

nalezené informace relevantní pro jejich potřeby. Vzhledem k tomu, ţe na webových 

stránkách se také objevují reklamní sdělení, mohou mít někteří uţivatelé problém odlišit 

dŧleţité obsahy od těch okrajových (Eastin a kol., 2006:499). Zásadním rozdílem oproti 

televizi je interaktivní charakter nových médií, coţ se týká i videoher. Všechno, co se ve 

hře děje, je zcela závislé na uţivateli. Pro rodiče, kteří hry nehrají, mŧţe být těţko 

pochopitelné, o co při hraní jde. Názory rodičŧ na videohry se budou ale pravděpodobně 

v příštích letech měnit, protoţe ti, co byli sami hráči jako děti, se budou stávat rodiči. To 

nejspíše povede ke konkrétnějším představám o vztahu dětí a videoher, ať uţ negativním 

či pozitivním. Někteří rodiče budou nejspíše horliví do společného hraní s dětmi, jiní se 

zase budou chtít naopak distancovat od hráčské minulosti (Nikken, Jansz, 2006).  

To, co internet nabízí jako moţnosti učení, komunikace, participace, vyjádření 

nebo zábavy, je široce rozebíráno a jedná se o rŧznorodou škálu aktivit, které jsou 
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přijímány se značným optimismem. Na druhou stranu je nutné poloţit si otázku, zdali se 

mladí lidé mohou setkat v prostředí internetu s nějakým nebezpečím, zdali je nějaká 

konkrétní skupina ohroţena více, a které faktory mohou tato rizika zmírnit. „Rizika 

zahrnují různorodý soubor zamýšlených nebo nezamýšlených zkušeností a patří mezi ně 

online setkání s pornografickými, sebepoškozujícími, násilnými, rasistickými nebo 

nenávistnými obsahy, dále nevhodné nebo potenciálně škodlivé kontaktování skrze 

grooming
15

 nebo jiné způsoby obtěţování a posledním typem nebezpečí, které v poslední 

době vzbuzuje pozornost, je problematické chování mezi vrstevníky jako je kyberšikana, 

‚happy slapping‘
16

 nebo narušování soukromí jakéhokoli druhu“
17

 (Livingstone, Helsper, 

2010:310). 

Rŧzné výzkumy se snaţily zjišťovat, které skupiny mohou být v nejváţnějším 

ohroţení vŧči těmto rizikŧm na internetu. Tradičně se zaměřovaly na demografické 

faktory, kterými jsou věk, pohlaví, socioekonomický status a jiné. V současné době se ale 

pozornost obrací k tomu, jaký vliv na setkání s internetovým nebezpečím mají faktory 

jako uţivatelské schopnosti, online kompetence a socio-psychologické charakteristiky 

(Livingstone, Helsper, 2008). 

Věk je u dětí ale stále dŧleţitým faktorem. Podle výzkumŧ jsou starší teenageři, 

hlavně chlapci ze střední třídy, schopni lépe těţit z moţností, které jim internet přináší. 

S tím ale souvisí i vyšší pravděpodobnost toho, ţe se setkají s nějakými riziky 

(Livingstone, Helsper, 2008; Livingstone a kol., 2011). Dŧvod, proč je tato skupina více 

náchylná k setkání s internetovým nebezpečím, ale nesouvisí jenom s věkem, ale také 

s tím, ţe starší děti toho na internetu provádějí více, chtějí svoje schopnosti dále 

prohlubovat a to je někdy zavede i k rizikovému chování. U pokročilejších uţivatelŧ se 

                                                 
15

 Grooming nebo také kybergrooming „je termín, který označuje chování uţivatelů internetu, které má 

v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímţ cílem je nezletilou/zletilou oběť pohlavně 

zneuţít.“ V širším pojetí se za kybergrooming povaţují jakékoli zpŧsoby manipulace dětí a mladistvých 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. (In: E-Bezpečí. Kybergrooming“. Dostupné 

z WWW: <http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kybergrooming/125-42>.) 
16

 Happy slapping, coţ by se dalo přeloţit jako ´uspokojivé fackování´je nový druh šikany, jehoţ účelem je 

„nečekaně fyzicky napadnout buď mladistvého, nebo dospělého člověka, přičemţ komplic agresora celý čin 

nahrává na mobilní telefon nebo kameru. Získané video poté umístí na Internet (např. YouTube). Video je 

určeno k tomu, aby pobavilo.“ (In: E-Bezpečí. Happy slapping“. Dostupné z WWW:  

<http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/87-71>.) 
17

 Přeloţeno z originálu: „These risks, also encompassing a heterogeneous set of intended and unintended 

experiences, include encountering pornographic, self-harming, violent, racist or hateful contents online, 

inappropriate or potentially harmful contact via grooming or harassment and, attracting recent attention, 

problematic conduct among peers such as bullying, ‘happy slapping’ or privacy invasions of one kind or 

another“ (Livingstone, Helsper, 2010:310). 
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ale zároveň předpokládá, ţe si budou schopni s těmito riziky i nějak poradit. Není to ale 

pravidlem ani řešením a fakt, ţe více moţností na internetu přináší i více nebezpečí, stále 

zŧstává. Zákaz uţívání internetu by tato rizika nejspíše sníţil, ale zároveň by nebylo 

moţné vyuţívat ani ty přínosné stránky internetu a proto je potřeba nalézt cesty, jak se 

vyhnout nebezpečí bez nadměrného omezování. (Livingstone, Helsper, 2008). Ačkoli 

výše zmíněná skupina je více riziková, mladší děti a dívky jsou při setkání s nevhodnými 

obsahy více zasaţeny a mŧţe to tak zpŧsobit větší problémy. Vzhledem k tomu, ţe více 

neţ polovina rodičŧ neví o tom, ţe se jejich dítě setkalo s nějakými sexuálními obsahy 

nebo ţe se setkalo s nějakou cizí osobou z internetu, bylo by vhodné zvýšit znalosti a 

povědomí o internetu u rodičŧ této skupiny dětí. Zároveň by ale bylo dobré se situací 

vyrovnat tak, aby nebyly narušeny moţnosti dítěte poznávat přes internet nové přátele 

(Livingstone a kol., 2011). 

Dalším problémem internetového obsahu je, ţe mŧţe být velice snadno vytvořen a 

zmanipulován. Internetové vyhledávače nabízejí tak velké mnoţství obsahŧ, ţe je těţké 

vyvarovat se setkání s falešnými informacemi (Eastin a kol., 2006:499). Zde se pak mladí 

lidé mohou dostat do problematické situace, protoţe ačkoli jsou často oproti rodičŧm 

napřed ve schopnostech uţívání internetu a vyhledávání informací, jejich kritické a 

kreativní schopnosti zŧstávají většinou pouze základní (Livingstone, Helsper, 2008; 

Leung, Lee, 2012). Zde by měli nastoupit rodiče a skryté zákonitosti internetu dětem 

podrobně vysvětlit, problém ale je, ţe rodiče tyto znalosti o internetu většinou sami 

nemají (Turow, Nir, 2000; O´Neill a kol., 2011).  

 

1.6.4 Užívání internetu a rodičovská mediace 

Většina výzkumŧ zabývajících se rodičovskou mediací se věnuje regulaci 

sledování televize. Rodiče jsou ale v současné době vystaveni dalším výzvám, kterými 

jsou nárŧst mediálního vybavení v domácnostech nebo vzrŧstající komplexita mediálních 

a komunikačních technologií. Nedostatek znalostí a zkušeností s novými médii pak brání 

realizaci rodičovské mediace v domácnostech, protoţe jsou rodiče v tomto případě 

mnohem váhavější a nejistější (Livingstone, 2002, 2007; Livingstone, Helsper, 2008). 

Velká část teenagerŧ i rodičŧ tvrdí, ţe děti rozumí internetu lépe neţ jejich rodiče, coţ je 

zcela jiná situace neţ u televize, kde měli rodiče i děti podobné znalosti (Wang a kol., 
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2005; Livingstone, 2007; Leung a kol., 2012). A za tohoto stavu je úkolem rodičŧ zajistit 

prostředí, ve kterém děti budou moci maximalizovat výhody z uţívání internetu a zároveň 

minimalizovat nebezpečí (Wang a kol., 2005; Livingstone, 2007). 

Vzhledem k tomu, ţe uţívání internetu v domácnostech se stává běţnou záleţitostí 

a online obsah je pro děti snadněji dosaţitelný, vzbuzuje uţívání internetu dětmi 

pozornost jak mezi rodiči, tak mezi akademiky nebo politiky (Livingstone, Helsper, 

2008). Podle údajŧ Českého statistického úřadu z roku 2011 má 80% českých domácností 

s dětmi připojení k internetu (Český statistický úřad, 2012).
18

 Co se týká dětí samotných, 

tak 75% českých dětí ve věku 9-16 let pouţívá internet kaţdý den nebo skoro kaţdý den 

(EU Kids Online šetření-klíčová zjištění). Ačkoli výzkumy dokazují zvyšující se 

přítomnost rizik spojených s uţíváním internetu, o strategiích rodičovské mediace, které 

rodiče k prevenci těchto rizik uplatňují, se toho ví málo a ještě méně je toho známo 

o efektivitě těchto strategií (Eastin a kol., 2006; Livingstone, Helsper, 2008). 

Většina výzkumŧ uţívání internetu se zaměřuje na teenagery, protoţe pouţívají 

internet častěji neţ mladší děti (Wang a kol., 2005). Dŧleţitým faktorem se ukazuje věk, 

podobně jako u televize. Rodiče nastavují více pravidel u mladších teenagerŧ, protoţe 

předpokládají, ţe ve svém věku nejsou schopni zvládnout některé obsahy na internetu 

(Wang a kol., 2005; Eastin s kol., 2006; Livinsgtone, Helsper, 2008). Roli hraje také 

socioekonomický status, rodiče s vyšším socioekonomickým statusem dávají dětem více 

pravidel, coţ mŧţe souviset i s tím, ţe rodiče ze střední třídy mají více zkušeností 

s internetem. Z toho vyplývá i další dŧleţitý faktor, kterým jsou uţivatelské schopnosti 

rodičŧ. Rodiče, kteří mají více zkušeností s internetem nebo rodiče, kteří mají pozitivní 

vztah k internetu, uplatňují více pravidel a častěji internet společně aktivně uţívají 

(Livingstone, Helsper, 2008). Tito rodiče jsou pak také schopni poskytnout dost informací 

k posílení gramotnosti svých dětí (Livingstone, 2002:182). Uţivatelské schopnosti dětí 

nehrají takovou roli, dŧleţitější je, jak rodiče vnímají jejich celkovou vyzrálost. Pohlaví 

dítěte podle rodičŧ nehraje roli, ale z pohledu dětí se dívkám dostává více mediace neţ 

chlapcŧm (Livingstone, Helsper, 2008). 

                                                 
18

 Uvedené procentuální číslo je prŧměrnou hodnotou tří typŧ domácností s dětmi, které udává Český 

statistický úřad. Podle něho má připojení k internetu 70,5% domácností s jedním dospělým a dětmi, 85,2% 

domácností s dvěma dospělými a dětmi a 84,9% domácností se třemi a více dospělými s dětmi.  

(Dostupné z WWW: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=null&cislotab=ICT0070PU_KR&voa=tabulka&go_zobraz=1&

childsel0=2>.) 
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Větší pravděpodobnost setkání s některým nebezpečím na internetu mají starší 

chlapci s lepšími uţivatelskými schopnostmi, coţ je trochu problematické, protoţe je to 

v rozporu s domněnkou, ţe čím více uţivatelských schopností teenageři budou mít, tím 

lépe se vyvarují nebezpečí na internetu (Livingstone, Helsper, 2008). Schopnosti rodičŧ 

regulovat internet v domácnosti se sice zvyšují, ale stejně rychle se zvyšují i schopnosti 

dětí, jak tyto regulace obcházet (Livingstone, 2007; Nikken, Jansz, 2007). Jedná se skoro 

o hru, kdy se rodiče pokoušejí o kontrolu a děti se pokoušejí o úniky z této kontroly. 

Některé děti si posilují svoje soukromí na internetu tím, ţe maţou některé e-maily nebo 

schovávají soubory (Livingstone, 2007:938). Některé děti vnímají čas strávený na 

počítači a na internetu jako vítězství v získání prostoru a soukromí v domácnosti, posiluje 

to jejich separaci a nezávislost na rodičích (Morley, 2000:91).  

Rodiče dávají přednost sociálním formám restrikce jako je aktivní společné 

uţívání, interaktivní restrikce nebo monitoring. Technické restrikce jsou pouţívány 

nejméně (Eastin a kol., 2006; Livingstone, Helsper, 2008). Nehledě na to, jaký styl 

mediace rodiče pouţívají, kdyţ mají děti moţnost připojení k internetu v pokoji, tráví na 

internetu mnohem více času (Eastin a kol., 2006:497). Jednoznačně se efektivita celkové 

rodičovské mediace ve sniţování setkání s moţnými riziky na internetu nepotvrdila, coţ 

mŧţe být spojeno s celkovou neznalostí a nezkušeností rodičŧ s internetem (Livingstone, 

Helsper, 2008). Vliv bude mít také to, ţe skupina teenagerŧ je často velice rezistentní vŧči 

jakékoli rodičovské mediaci a čím jsou starší, tím větší vliv na ně mají vrstevníci (Wang 

a kol., 2005; Nikken, Jansz, 2006).  

Rizika spojená s internetem jsou větší neţ ta pocházející z televize. Patří mezi ně 

například moţnost dostat se k extrémním násilným a pornografickým obsahŧm nebo 

nebezpečí narušení soukromí či kontaktu s cizí osobou. Je všeobecně očekáváno, ţe 

zvýšení rodičovské mediace by mělo sníţit výskyt nebezpečí na internetu, v současné 

době ale ještě nejsou jednoznačné výsledky, které by to potvrdily. Do vztahu mezi 

rodičovskou mediací a online riziky navíc vstupují další faktory, jako jsou uţivatelské 

schopnosti dětí a rodičŧ (Livingstone, Helsper, 2008).  
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1.6.5 Styly rodičovské mediace ve spojení s internetem 

Ačkoli se jmenované tři strategie rodičovské mediace, tedy restriktivní, aktivní a 

společné sledování, spojují ve výzkumech hlavně se sledováním televize, dají se přenést 

víceméně na všechna média (Livingstone, Helsper, 2008). V souvislosti s videohrami 

byly definovány podobné tři strategie a těmi jsou restriktivní mediace, aktivní mediace a 

společné hraní (co-playing) (Nikken, Jansz, 2006). Pro nová média se zdá také vhodnější 

pouţívat místo pojmu společné sledování termín společné uţívání (co-using), coţ 

znamená přítomnost rodiče při uţívání daného média dítětem. Jedná se tedy o společnou 

zkušenost, která ale nemusí zahrnovat diskusi o obsahu nebo o negativních vlivech médií 

(Livingstone, Helsper, 2008).  

Je velmi pravděpodobné, ţe rodiče budou uţívat u internetu podobné strategie jako 

u televize nebo videoher, ale vzhledem k tomu, ţe internet přináší nové moţnosti a rizika, 

budou hledat i jiné zpŧsoby mediace (Nikken, Jansz, 2006; Livingstone, Helsper, 2008). 

Na rozdíl od televize není moţné tak snadno udělat z uţívání internetu sdílenou aktivitu. 

Televize většinou mohla bavit celou rodinu najednou, počítač a internet je určen pro jednu 

osobu (Eastin a kol., 2006; Nikken, Jansz, 2006; Livingstone, Helsper, 2008). Obrazovka 

počítače je moc malá, myš je určena pro jednu osobu a počítač je většinou umístěn 

v menší místnosti, kde není tolik místa. Není také tak snadné monitorovat pouhým 

pohledem, co dítě na internetu zrovna dělá, protoţe většinou provádí několik činností 

najednou, v rŧzných oknech a velmi snadno mŧţe některé z nich přepnout nebo zavřít 

(Livingstone, Helsper, 2008:583).  

Právě to, ţe se uţívání internetu stává čím dál více soukromou záleţitostí a je pro 

rodiče těţší děti kontrolovat přímo při uţívání, ukazují se debaty o rizicích na internetu, 

tedy aktivní mediace, jako optimální řešení. Také platí, ţe čím častěji se rodiče pohybují 

na internetu, tím lépe jsou schopni témata spojená s internetem s dětmi probírat 

(Livngstone a kol., 2011:13). Rodiče, kteří umí lépe pracovat s počítačem, provádějí 

častěji všechny druhy mediace. Lidé s niţší úrovní uţivatelských schopností nebo lidé 

s niţším socioekonomickým statusem naopak častěji provádějí restriktivní mediaci. 

Hlavním dŧvodem bude pravděpodobně to, ţe nemají dostatek zkušeností ani sebevědomí 

na to, aby s dětmi o internetu hovořili (Dureager, Livingstone; 2012). 
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Livingstonová a Helsperová definují čtyři typy mediace ve spojení s internetem. 

Jsou to aktivní společné uţívání, interaktivní restrikce, technické restrikce a 

monitoring. „Tyto mediační styly sdílejí některé vlastnosti se styly, které byly původně 

definovány pro sledování televize, ale zároveň se zde objevují některé odlišnosti, coţ 

naznačuje, ţe rodiče pouţívají zavedené strategie, ale zároveň se snaţí vyrovnat s novými 

výzvami, které internet přináší“
19

 (Livingstone, Helsper, 2008). Pro tuto práci jsem beze 

změny přejala aktivní společné uţívání a monitoring. Interaktivní restrikce a technické 

restrikce jsem zařadila pod širší pojem restriktivní mediace, kam jsem ještě přidala časové 

restrikce. Význam pojmŧ ale zŧstává stejný, jak ho definují autorky.  

 

1.6.6 Aktivní společné užívání 

Aktivní společné uţívání (active co-use) je zpŧsob mediace, který spojuje 

dohromady dva typy mediace typické pro televizi, tedy aktivní mediaci a společné 

sledování/uţívání. Zatímco televizi je moţné sledovat bez větších komentářŧ, u internetu 

je stejná situace méně pravděpodobná. Jiţ ve chvíli, kdy rodič sedí ve stejné místnosti 

jako dítě, které je připojeno na internetu, je společné uţívání aktivnější. Většinou mezi 

nimi probíhá konverzace o tom, co dítě na internetu dělá, rodič také hodnotí některé 

obsahy nebo poskytuje uţivatelské rady. Během těchto společných chvil rodiče dětem 

také často opakují, ţe nesmí poskytovat osobní údaje, nakupovat na internetu nebo 

vyplňovat samy jakékoli formuláře. Někdy jim dávají podmínky, ţe jediné přijatelné 

řešení, jak provádět určité činnosti na internetu, je za přítomnosti rodičŧ (Livingstone, 

Helsper, 2008). Kritické hodnocení obsahŧ mŧţe být ale často komplikované, protoţe 

rychlost, kterou jsou informace na internetu získávány a měněny, téměř znemoţňuje 

debaty o jednotlivých sděleních (Eastin a kol., 2006).  

Tento zpŧsob mediace patří mezi nejčastější strategie (Livingstone, Helsper, 

2008). Zároveň ale mŧţe aktivní mediace zvýšit konflikty v rodině oproti společnému 

uţívání, které je mŧţe sníţit
20

 (Livingstone, 2007:936). Aktivní mediaci pouţívají rodiče 

také k regulaci hraní videoher, kde s dětmi diskutují o hrách obecně nebo zdŧrazňují 

výhody a nevýhody některé konkrétní hry. Ti, co ji pouţívají, mají často negativní vztah 

                                                 
19

 Přeloţeno z originálu: „These mediation styles share some features with those previously identified for 

television, while also revealing some differences that suggests that parents are adapting existing strategies 

to meet the challenge posed by the Internet“ (Livingstone, Helsper, 2008:587).  
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k videohrám a myslí si, ţe mohou mít na děti škodlivý vliv. Rodiče, kteří mají naopak 

pozitivní vztah k videohrám, s dětmi častěji společně hry hrají. Ti z rodičŧ, kteří sami 

hrají videohry, vnímají silněji pozitivní efekt videoher na děti a méně se obávají jejich 

negativního vlivu. Celkově je ale společné hraní pouţíváno nejméně často a děti hrají 

spíše společně se svými vrstevníky. Rodiče většinou nejsou spřízněni s hraním videoher 

a vzhledem k tomu, ţe se jedná o relativně nový fenomén, nemají ani dostatek znalostí a 

zkušeností (Nikken, Jansz, 2006). Pozornost by se také měla věnovat prostředí online her, 

kde se děti mohou setkat nejen s nevhodným obsahem, ale navíc mohou skrze hru 

navazovat kontakty s dalšími uţivateli, které často neznají z reálného ţivota (Eastin a kol., 

2006:498). 

V jedné studii také rozlišují dva typy aktivní mediace a tím je aktivní mediace 

uţívání (active mediation of use) a aktivní mediace bezpečnosti (active mediation of 

safety). První zmiňovaný typ se zdá být častěji pouţíván ve smyslu prevence, na rozdíl od 

druhého typu, který častěji následuje po nějaké negativní zkušenosti. (Dureager, 

Livingstone; 2012). O tématu bezpečnosti rodiče navíc hovoří nehledě na věk dítěte, coţ 

se odlišuje od jiných typŧ mediace, hlavně restriktivní mediace, kterých se vzrŧstajícím 

věkem dítěte ubývá (Livingstone a kol., 2011). Aktivní mediace jako taková by neměla 

zahrnovat pouze kritické debaty, ale rodiče by také měli děti podporovat v tom, aby 

zkoušely nové věci a moţnosti v online prostředí. Objevování ve spojení se společným 

uţívání s rodiči mŧţe navíc sníţit potenciální rizika bez většího omezení moţností, které 

internet nabízí (Dureager, Livingstone; 2012). Také platí, ţe ne všechny negativní 

zkušenosti v prostředí internetu musí být škodlivé, některé zkušenosti mohou naopak 

posílit odolnost uţivatele. V této souvislosti je také dŧleţité, aby děti byly podporovány 

ve vlastní samostatnosti, aby i ony samy byly schopné vyrovnat se s nějakými menšími 

problémy (Livngstone a kol., 2011). 

Zajímavou souvislost lze najít u problému poskytování údajŧ (Livingstone, 

Helsper, 2008). Většina rodičŧ si myslí, ţe teenageři by měli poţádat o souhlas rodičŧ 

před tím, neţ poskytnou svoje osobní údaje na internetu a souhlasí s tím i velká část 

mladších teenagerŧ. Starší teenageři uţ jsou méně opatrní s poskytováním údajŧ o sobě 

i o rodině a méně často se také ptají rodičŧ. Kdyţ byly dotazovány děti mezi 10 a 17 lety 

                                                                                                                                                  
20

 Pojmy aktivní mediace a společné uţívání zde budu popisovat i samostatně, protoţe někteří autoři je 

odděleně zkoumají. 
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ohledně poskytování osobních údajŧ, kladly dŧraz na ochranu soukromí v prostředí 

internetu. Ve chvíli, kdy byly ale ty samé děti vystaveny fiktivnímu scénáři, ve kterém 

mohly dostat dárek zadarmo výměnou za osobní údaje, velké mnoţství z nich údaje 

spontánně poskytlo. Ačkoli se cena nějakého daru mŧţe zdát dospělým zanedbatelná, pro 

děti to mŧţe znamenat zlatý dŧl, a proto jsou více nakloněny údaje za tento dar vyměnit. 

Velká část těchto dětí také řekla, ţe chodí ráda na webové stránky, protoţe tam mŧţe 

získat atraktivní nabídky (Turow, Nir, 2000).  

Rodiče zákaz poskytování údajŧ uplatňovali hlavně tehdy, kdy dítě mělo tendence 

poskytovat svoje údaje na internetu. Dá se také předpokládat, ţe rodiče začali tento zákaz 

pouţívat aţ tehdy, kdy zjistili, ţe dítě něco takového dělá. Bylo by zajímavé zjistit, 

nakolik rodiče pouţívají regulaci internetu před tím, nebo aţ potom, kdy se něco stane 

(Livingstone, Helsper, 2008). Studie EU Kids Online potvrzuje, ţe rodiče často začnou 

pouţívat aktivní mediaci poté, co dítě zaţije nějakou negativní zkušenost na internetu 

(Livngstone a kol., 2011). 

1.6.7 Restriktivní mediace 

Pod restriktivní mediací lze najít několik strategií, které rodiče při výchově 

pouţívají. Jednou z nich jsou interaktivní restrikce (interaction restrictions), které 

vycházejí z McMillanovy (2006) definice interaktivity v prostředí nových médií. Ten 

rozlišuje interaktivitu ve vztahu uţivatel-systém (hraní her, nakupování), uţivatel-

dokumenty (vyhledávání informací) a uţivatel-uţivatel (chatování, email).
21

 Kaţdou 

z nich si rodiče spojují s jiným stupněm nebezpečí, přičemţ interaktivita uţivatel-uţivatel 

u nich vzbuzuje značné obavy a uplatňují u ní výrazný soubor pravidel. K tomu se 

vztahuje i tento typ mediace, který obsahuje zákazy spojené s chatováním, s pouţíváním 

emailu, s hraním online her nebo se stahováním. Děti tyto zákazy vnímají, a proto se zdají 

efektivní. Jako povzbuzující se mŧţe zdát, ţe zákaz komunikace s jinými uţivateli online 

mŧţe sníţit některá rizika, ale na druhou stranu to znamená zmenšení svobody dětí volně 

komunikovat se svými vrstevníky. Vzhledem k tomu, ţe tyto interaktivní činnosti patří 

k nejoblíbenějším aktivitám dětí na internetu, je dŧleţité zváţit, zdali získání většího 

bezpečí na úkor svobody není příliš velká cena (Livingstone, Helsper, 2008).  

                                                 
21

 Přeloţeno z originálu: „user-system interactivity“, „user-documents interactivity“ a „user-user 

interactivity“ (Livingstone, Helsper, 2008:589).  
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Dále rodiče uplatňují technické restrikce (technical restrictions), které jsou 

specifické právě pro internet (Eastin, 2006; Livingstone, Helsper, 2008). Sem spadá 

uţívání softwarŧ, které mohou zaznamenávat, jaké webové stránky dítě navštívilo, nebo 

naopak mohou určité webové stránky blokovat, aby se na ně dítě vŧbec nedostalo. Mezi 

rodiči je tento zpŧsob mediace pouţívaný nejméně často (Eastin a kol., 2006; 

Livingstone, Helsper, 2008). A zároveň se ukazuje, ţe ani významně nesniţuje rizika 

internetu (Dureager, Livingstone, 2012). Ochranné softwary jsou také méně často 

instalovány do počítače u starších dětí (Wang a kol., 2005). Tento typ mediace provádějí 

nejčastěji rodiče s autoritativním výchovným stylem (Eastin, 2006:497).  

Děti vidí obecně jako více restriktivní matky, pravděpodobně proto, ţe matky jsou 

častěji doma a domácí regulace je také často vnímána jako jedna z mateřských rolí. 

Otcové ale s dětmi častěji hovoří o internetu (Livingstone, 2007). U videoher se ale 

zásadní rozdíly mezi matkami a otci nenašly a dŧvod k provádění mediace byl spíše ten, 

ţe jeden z rodičŧ to přijal jako vlastní zodpovědnost. Nefungovalo to tak, ţe by byla 

mediace prováděna tím rodičem, který má zrovna moţnost. Častěji byla restriktivní 

mediace ve spojení s videohrami prováděna u mladších dětí a u dívek, coţ pravděpodobně 

souvisí s tím, ţe násilí přítomné ve videohrách je přijatelné spíš pro chlapce neţ pro dívky 

(Nikken, Jansz, 2006). U videoher se restriktivní mediace pouţívá nejčastěji, oproti 

společnému hraní, ke kterému dochází nejméně často. Mŧţe to být zpŧsobeno 

nedostatkem zkušeností a zájmu u rodičŧ, ale také tím, ţe většina her je vytvořena pouze 

pro jednoho hráče. Rodiče se ale také mohou cítit po pouţití restriktivní mediace natolik 

sebevědomí ve znalosti videoher, ţe uţ nemají potřebu hrát videohru společně s dětmi, 

aby je měli pod kontrolou (Nikken, Jansz, 2006:199). 

Rodiče pouţívají také časové restrikce, ale čím jsou děti starší, tím méně je 

uplatňují (Wang a kol., 2005). Rodiče, kteří někdy uţívali internet spolu s dětmi, mají 

větší tendence nastavovat časové limity (Wang a kol., 2005:1255). Rodiče s niţším 

vzděláním častěji uplatňují restriktivní i aktivní mediaci, coţ souvisí pravděpodobně 

s tím, ţe děti méně vzdělaných rodičŧ hrají celkově videohry častěji a rodiče jsou tak více 

nuceni jejich hraní časově omezovat a také je více o hrách poučovat (Nikken, Jansz, 

2006). S nárŧstem uţívání internetu mají rodiče tendence jeho pouţívání časově 

omezovat. Jako více efektivní se ale zdá nabídnout dětem v jejich volném čase širší škálu 

aktivit jak venku, tak doma (Livingstone a kol., 2011:13). 
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Děti rodičŧ, kteří uplatňují restriktivní mediaci, se většinou setkávají s méně 

riziky, ale také to omezuje moţnosti, které internet nabízí. Tento typ mediace mŧţe být 

ale vhodný u mladších dětí, které jsou většinou zranitelnější vŧči nevhodným obsahŧm 

(Livingstone a kol., 2011). Je pravděpodobné, ţe tyto typy mediace budou uplatňovány 

častěji v rámci prevence (Dureager, Livingstone, 2012). 

1.6.8 Monitoring 

Dalším typem rodičovské mediace ve spojení s internetem je monitoring 

(monitoring), který je také specifický pro internet a jedná se o zjevnou nebo skrytou 

kontrolu aktivit dětí na internetu po jejich uţívání a případnou diskusi o daných obsazích 

(Livingstone, Helsper, 2008:589). Někteří tento zpŧsob podporují jako příjemný a 

nenásilný zpŧsob kontroly a připodobňují to k debatě mezi rodiči a dětmi po zhlédnutí 

televizního pořadu. Nedostatkem mŧţe být to, ţe ačkoli program zaznamená webové 

stránky, které děti navštívily, není moţné zjistit, zdali se setkali s nějakými pop-up 

reklamami nebo jiným neţádoucím obsahem tohoto typu (Eastin a kol., 2006:498). Jiní 

ale namítají, ţe při pouţívání monitoringu mohou rodiče velice snadno narušit soukromí 

dětí (Livingstone, Helsper, 2008).  

Mladší rodiče častěji kontrolují webové stránky, které jejich děti navštívily, a 

z rodičŧ jsou to pak častěji otcové. Otcové jsou to pravděpodobně proto, ţe ačkoli tráví 

doma méně času neţ matky, jsou častěji připojeni na internetu a také mají více zkušeností 

s informačními technologiemi. Přejímají tak zodpovědnost za online aktivity svých dětí. 

Rodiče, kteří někdy uţívali internet spolu s dětmi, mají větší tendence kontrolovat webové 

stránky nebo instalovat ochranné softwary. Rodiče s niţším vzděláním pak také častěji 

instalují ochranné softwary. Jednou z příčin mŧţe být to, ţe nemají dost uţivatelských 

schopností a zkušeností, aby mohli děti kontrolovat sami jako rodiče s vyšším vzděláním. 

Ti mají většinou více zkušeností s internetem a tím také dost sebevědomí, aby děti sami 

kontrolovali (Wang a kol., 2005). Monitoring celkově je ale mezi rodiči méně populární 

forma mediace, protoţe narušuje pocit dŧvěry mezi rodiči a dětmi (Livingstone a kol., 

2011; Dureager, Livingstone, 2012). Monitoring je častěji pouţíván aţ po setkání 

s nějakou negativní zkušeností (Dureager, Livingstone, 2012). 
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1.6.9 Komunikační styly v rodině a užívání internetu 

Ledbetter se ve svém výzkumu snaţil zjistit, nakolik komunikační vzorce v rodině 

předurčují postoje k online komunikaci. Rozlišuje dva typy postojŧ k online komunikaci, 

prvním je online sebeodhalování (online self disclosure), které spočívá v tom, ţe jedinec 

má tendence odhalovat sebe sama v kontextu internetu. Některé výzkumy ukázaly, ţe lidé 

s tímto postojem se mnohem snáze odhalují skrze online prostředí neţ v tváří v tvář a jsou 

tímto prostředním tak přitahováni, ţe to mŧţe vést aţ k vyhýbání se osobním, pracovním 

i společenským povinnostem v reálném ţivotě. Druhým postojem ke komunikaci na 

internetu je online sociální propojení (online social connection), při kterém lidé 

vyuţívají online komunikaci k posílení místních nebo vzdálenějších vztahŧ, které mají 

lidé v reálném ţivotě nebo tím posilují vazby na sociálních sítích (Ledbetter, 2010:100). 

Při své analýze pouţívá komunikační rodinné vzorce tak, jak je definovali Koerner 

a Fitzpatricková (2002) a předpokládá přímou vazbu mezi orientací na konverzaci a 

komunikační kompetencí a nepřímou vazbu mezi orientací na konformitu a 

komunikační kompetencí. Jestliţe komunikační kompetence předurčuje postoj k online 

komunikaci, mělo by být podle Ledbettera moţné nalézt vztah mezi rodinnými 

komunikačními vzorci a online komunikací. Dále také tvrdí, ţe komunikační vzorce 

v rodině budou mít vliv nejen na vztahy v rodině, jak to popisuje Koerner a 

Fitzpatricková, ale budou ovlivňovat mezilidské vztahy člověka celkově. Rodina je 

primární prostředí, kde se člověk učí chápat společenské vztahy, a komunikační schémata 

jsou dŧleţitou součástí při tomto učení (Ledbetter, 2010). 

Bylo zjištěno, ţe komunikační schéma orientace na konformitu je předpokladem 

k postoji, který je zaměřen na posilování vztahu skrze online komunikaci, tedy na online 

sociální propojení. Jiné faktory tak silnou roli nehrají. V rodinách, kde je tento model 

komunikace zastoupen ve velké míře, to znamená, ţe je tam kladen silný dŧraz na tvorbu 

a dodrţování pravidel, budou děti uplatňovat dŧraz na pravidla a jejich dodrţování 

i v rámci online komunikace. Lidé s tímto komunikačním vzorcem z rodiny pak budou 

například úspěšnější ve schopnosti udrţovat vztahy na dálku. V rodinách, kde se klade 

menší dŧraz na konformitu, se budou děti naopak snaţit daná pravidla porušovat a budou 

k tomu vyuţívat i prostředí internetu (Ledbetter, 2010:110). 
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Předpoklady, které vedou k utvoření postoje online sebeodhalování, jsou 

sloţitější. Přímá spojitost se našla mezi orientací na konformitu a online 

sebeodhalováním. Děti, které mají zaţitý tento komunikační vzorec, kde se potlačuje 

otevřená diskuse, jsou zvyklé v zájmu rodiny potlačovat svoje myšlenky, názory a pocity. 

Kdyţ posléze odhalují některé informace o sobě na internetu, mají pocit odstupu od cílové 

osoby, se kterou komunikují a méně se obávají okamţitých společenských sankcí. 

Komunikaci v prostředí internetu dávají také často přednost, protoţe jim nabízí větší míru 

komfortu oproti komunikaci v tváří v tvář, kde nejsou schopny se druhé osobě tak snadno 

otevřít. Tato zjištění podporují i některé předchozí výzkumy, které například tvrdí, ţe 

sociálně úzkostliví lidé dávají přednost online komunikaci, protoţe tak mají větší kontrolu 

nad prezentací sebe sama (Ledbetter, 2010:111). 

Pro dobré pochopení této motivace k online komunikaci je ale nutné propojit obě 

dimenze rodinných komunikačních vzorcŧ, v potaz se tedy musí vzít jak orientace na 

konformitu, tak na konverzaci. Kdyţ je kladen slabý dŧraz na konformitu, ale otevřená 

konverzace v rodině je běţná (tzn. vysoce pluralistické rodiny), tendence k odhalování na 

internetu je relativně nízká. Děti v těchto rodinách zaţívají nenucené debaty, které jsou 

otevřené všem členŧm rodiny, a chápou tak komunikaci v tváří v tvář jako ideální zpŧsob 

osobní komunikace. Co se týká vztahu orientace na konformitu a orientace na konverzaci, 

bylo zjištěno, ţe aby míra konformity v rodině měla nějaký vliv na podobu online 

sebeodhalování, musí být v rodině přítomna také velká míra konverzace. Pokud 

konverzace není přítomna ve větší míře, konformita nemá téměř ţádný vliv (Ledbetter, 

2010:111).  

Výsledky tohoto výzkumu potvrdily, ţe rodinné komunikační prostředí má 

zásadní vliv na postoje k online komunikaci. Aby se děti naučily správně uţívat nové 

technologie, nebude záleţet jen na jejich komunikačních schopnostech, ale také na tom, 

jestli vyrŧstaly ve zdravém rodinném komunikačním prostředí, kde všichni členové 

rodiny mohli o všem otevřeně diskutovat. Zvýšená orientace na konverzaci v kombinaci 

s umírněnou mírou konformity se zdá jako nejlepší cesta pro vytvoření zdravého postoje 

k online komunikaci. Kdyţ spolu budou děti a rodiče otevřeně a často hovořit, děti se 

s větší pravděpodobností naučí, jak správně komunikovat v prostředí internetu a vyvarují 

se nevhodnému sebeodhalování (Ledbetter, 2010:113).  
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1.6.10 Pochopení pravidel rodičovské mediace u rodičů a dětí 

Ačkoli rodiče referují o tom, jaká pravidla dětem dávají, je dŧleţité zaměřit se na 

to, jak tato pravidla děti chápou. Časté jsou velké rozdíly mezi dětmi a rodiči při chápání 

rodičovské mediace a jejího uplatňování, a proto se někdy stává, ţe jedna strana říká ano 

a druhá ne (Nathanson, 2001; Livingstone, 2007; Wang a kol.; Livingstone, Helsper, 

2008). Rodiče například mohou dětem něco vysvětlovat během aktivního společného 

uţívání, ale dítě to nemusí chápat jako určení pravidla, a proto bude v dané aktivitě 

pokračovat. Některá pravidla se mohou také dětem zdát nepodstatná, protoţe na ně rodiče 

kladou menší dŧraz neţ například na upozorňování o rizicích, která plynou z komunikace 

s jinými uţivateli na internetu. Tato problematika je navíc také často prezentována 

v médiích, coţ dále posiluje naléhavost tohoto pravidla z pohledu dětí (Livingstone, 

Helsper, 2008). 

Jediné situace, u kterých je vyšší shoda mezi dětmi a rodiči je, kolik času mohou 

trávit na internetu a ţe čím jsou děti starší, tím méně pravidel se uplatňuje (Wang a kol., 

2005; Livingstone, 2007). Velký rozpor je naopak u toho, zdali se rodiče ptají dětí, co 

dělají online. Velká část rodičŧ říká, ţe ano, ale jejich děti říkají, ţe tomu tak není 

(Livingstone, 2007:936). Při výzkumu ohledně poskytování údajŧ například někteří 

rodiče tvrdili, ţe s dětmi toto téma probírali, ale jejich dítě s tím pak vŧbec nesouhlasilo a 

řeklo, ţe si nic takového nepamatuje. To samé se dělo i obráceně, kdy si debatu 

pamatovalo dítě, ale ne rodič (Turow, Nir, 2000).  

Zlepšení situace by mohlo pomoci, kdyby se sami rodiči naučili, jak se vytvářejí 

online obsahy, jak se šíří a jaká jsou rizika na internetu. Rodiče musí umět sami kriticky 

hodnotit obsahy, aby to byli schopni předat svým dětem. Ve chvíli, kdy rodiče nebudou 

dávat jen přímé zákazy, ale podrobně dětem vysvětlí, proč například údaje poskytovat 

nesmí, jaké strategie jsou k jejich vylákání pouţívány a proč je to nebezpečné, je větší 

šance, ţe si děti něco zapamatují. Komunikaci mezi rodiči a dětmi by také mohlo pomoci 

rozvinout, kdyby s nimi rodiče společně pouţívali internet a hovořili o všech  nástrahách 

ještě v době, kdyţ jsou děti relativně malé a s internetem začínají (Turow, Nir, 2000).  
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1.7 Rodina a média v ČR 

1.7.1 Mediální gramotnost v ČR 

Televize je i přes nástup nových médií stále vnímána v českém prostředí jako 

dŧleţitý socializační faktor a jeden z prvkŧ, který tmelí rodinu. Téměř polovina 

respondentŧ vypověděla, ţe sledování televize je jednou z moţností, jak společný čas 

trávit s rodinou. Vnímání dŧleţitosti televize stoupá spolu s věkem, mladší respondenti 

pak vnímají sledování televize v rodinném kruhu jako přeţitek. Vliv na vnímání 

dŧleţitosti televize má také finanční situace rodiny, o pozitivní roli televize ve smyslu 

fungování rodiny vypovídali spíše lidé z niţších a středních příjmových vrstev. V rámci 

sledování televizního vysílání stále převládá pouţívání televizního přijímače v reálném 

čase. Sledování televize prostřednictvím internetu je tak stále okrajovou záleţitostí a je 

charakteristické spíše pro mladší generaci ve věku 15-29 let. Tato skupina také často 

uváděla, ţe televizi nesledují vŧbec. Méně času u sledování televizních pořadŧ také tráví 

vzdělanější lidé, středoškolští studenti a lidé s vyšším socioekonomickým statusem (Cebe 

a kol., 2011a). Lidé s niţším vzděláním u televize naopak tráví více času a častěji také 

sledují televizi spolu s dětmi (Bocan a kol., 2011:52). 

Mobilní telefony vnímá většina respondentŧ jako vhodný prostředek pro 

komunikaci mezi rodiči a dětmi. V tomto směru i lidé, kteří nepouţívají internet, vnímají 

nová média jako přínosné. Negativněji vnímají nové komunikační prostředky spíše 

senioři. Starší lidé si také častěji myslí, ţe mobilní telefon a email svým charakterem 

odosobňuje vztah mezi rodiči a dětmi. Mladší generace to tak ale vŧbec nevnímá. Menší 

obavy v tomto směru mají také lidé, kteří ţijí v jedné domácnosti s dítětem do 18 let 

(Cebe a kol., 2011a). 

Co se týká představy, kolik počítačŧ by v rodině mělo být, 43% respondentŧ 

odpovědělo, ţe stačí jeden. U mladších respondentŧ ale převládal dojem, ţe počítač by 

měli mít všichni členové rodiny. Většími příznivci tohoto názoru jsou také ti, co mají 

doma připojení k internetu, přičemţ 75% dotazovaných připojení k internetu mělo. Míra 

penetrace internetu klesá u lidí nad 60 let, u mladých lidí a osob v produktivním věku je 

naopak relativně vysoká. Výrazný vliv má také přítomnost dítěte do 18 let v domácnosti, 

tyto děti totiţ většinou potřebují internet kvŧli školním povinnostem. Prostupnost 

internetem také ovlivňují ekonomické podmínky rodiny (Cebe a kol., 2011a).  
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U vyuţívání mobilního telefonu dominují jeho klasické sluţby, coţ je volání a 

zasílání textových zpráv. Pouze nejmladší skupina respondentŧ mezi 15 a 17 lety uvedla, 

ţe mobilní telefon vyuţívají také k poslechu hudby. Velmi pozitivní vztah má tato 

nejmladší skupina také ke smarthphonŧm, ‚chytrým„ telefonŧm, často je vnímají jako 

znak společenského postavení. Mobilní telefon jako prostředek k přístupu na internet není 

široce vyuţíván, častěji se objevuje pouze u skupiny 18-29 let. Nejmladší generace by 

měla pravděpodobně dostatek technologických znalostí, aby tuto funkci mobilního 

telefonu vyuţívala, je ale limitována nedostatkem finančních prostředkŧ. V otázce zájmu 

o nové komunikační technologie se jednoznačně ukázalo, ţe míra zájmu vzrŧstá 

s klesajícím věkem. Nejvýrazněji se tento trend projevuje u skupiny 15-29 let, kde se to 

dá vysvětlit nejen zvýšenými technologickými schopnostmi, ale také tím, ţe moderní 

mobilní komunikátory jsou v této skupině opět vnímány jako prostředek k dosaţení 

určitého sociálního statusu (Cebe a kol., 2011a). 

Uţívání internetu si lidé nejčastěji spojují se získáváním informací. Dále je 

internet chápán jako prostředek komunikace a pouze 22,1 % dotazovaných ho vidí jako 

zdroj zábavy. Kdyţ měli vyjmenovat konkrétní zdroj zábavy, bylo to většinou hraní her, 

přičemţ nejčastěji takto odpovídala věková skupina 15-17 let (Cebe a kol., 2011a). 

„Generace 15−17 let vyuţívá internet především kvůli sociálním sítím (42 %), 

k chatování (21 %) a vyhledávání informací (24 %)“ (Cebe a kol., 2011a:25). Lidé starší 

18 let pak oproti nejmladší generaci častěji vyuţívají elektronickou poštu. Internet jako 

zdroj informací viděli výrazně častěji lidé, kteří ţili v domácnosti s dětmi do 18 let. Míra 

souhlasu s názorem, ţe sociální sítě odcizují lidi, protoţe omezují přímý kontakt, je 

poměrně stabilní napříč všemi skupina nad 30 let. Postoj k sociálním sítím tedy asi přímo 

souvisí s mírou jejich uţívání. Nejčastější zpŧsob zábavy na sociálních sítích je 

komunikace s přáteli (Cebe a kol., 2011a). 

Co se týká sledování filmŧ, dominantní zpŧsob jejich sledování je stále 

prostřednictvím televize. U populace nad 45 let tento zpŧsob jednoznačně převládá, 

u mladší populace ve věku 15-29 let naopak ztrácí oproti sledování filmŧ v kině nebo na 

internetu. Dominance televize také souvisí s příjmy respondentŧ. Platí zde nepřímá 

úměra, kdy čím menší příjmy lidé mají, tím častěji sledují filmy prostřednictvím televize 

(Cebe a kol., 2011a). 
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Jako zdroj pro získávání zpráv jednoznačně dominuje sledování zpravodajství 

v televizi. Výjimkou je pak skupina respondentŧ mezi 15 a 29 lety, kde má poměrně 

silnou pozici internet. V případě nejmladší skupiny ve věku 15-17 let se výrazně projevil 

celkový nezájem o zpravodajství, nesleduje ho 54% respondentŧ. Tištěná média jako 

zdroj zpravodajství pak pro tuto skupinu nehrají ţádnou roli. Zpravodajství na internetu 

sleduje 34% respondentŧ, přičemţ více ho takto sledují muţi, lidé ve věku 18-29 let, 

s vyšším vzděláním a příjmem (Cebe a kol., 2011a). 

Většina populace povaţuje za správné omezování přístupu na některé webové 

stránky a sledování konkrétních televizních pořadŧ dětem do 15 let (Cebe a kol., 2011a). 

Dětem ve věku 13–15 let zakazuje prohlíţení některých webových stránek aspoň občas 

50% rodičŧ. Čím jsou ale děti starší, tím méně jsou jim televizní pořady i webové stránky 

zakazovány. Starší děti mají také televizi častěji ve svém pokoji a rodiče jim do jejího 

sledování uţ tolik nezasahují (Bocan a kol., 2011).Vysoce podporováno je omezování 

přístupu této skupině dětí u populace ve věku 30 let a výše. Se stoupajícím věkem ale také 

narŧstá neschopnost se k této problematice vyjádřit (Cebe a kol., 2011a). Existuje také 

početná skupina lidí, kteří se o to, co jejich děti na internetu dělají, vŧbec nezajímají 

(Bocan a kol., 2011:115). U mladší populace naopak převaţoval názor, ţe jakékoli zákazy 

jsou nesmyslné a také nerealizovatelné. Dominantní byl tento názor u skupiny ve věku 

15- 17 let, kterou tato omezení přímo ovlivňují. U skupiny ve věku 15-29 let pak v menší 

míře převaţoval názor, ţe se jedná o porušování svobody projevu (Cebe a kol., 2011a). 

Naprostá většina dotazovaných, 85%, souhlasí s tím, ţe by rodiče měli 

kontrolovat, co jejich děti dělají na internetu. Rozhodný souhlas stoupá spolu s věkem a 

kontrola je také vyţadována spíše respondenty, kteří neţijí s mladistvými v jedné 

domácnosti. U otázky dostatečného označování her platí podobná úměra. Čím byl 

respondent starší, tím méně vnímal označování her jako dostatečné a s věkem také stoupal 

počet respondentŧ, kteří nevěděli nebo nezastávali ţádný názor (Cebe a kol., 2011a). 

Podle většiny dotázaných má největší vliv v přípravě dětí na ţivot s médii rodina. 

Druhým nejdŧleţitějším vlivem jsou sama média a třetím vrstevníci. Škola byla aţ 

posledním faktorem. Mladiství a lidé do 30 let připisují silnější vliv vrstevníkŧm, coţ 

pravděpodobně odráţí intenzivnější sociální ţivot; 77% respondentŧ se domnívá, ţe 

internet je médiem se zásadním vlivem na děti (Cebe a kol., 2011a). 
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1.7.2 Mediální výchova v české rodině 

Studie o rodičovské mediaci nejsou na českém území rozšířeny, ale dílčí výsledky 

mŧţeme získat z výzkumu Zdeňka Slobody. Data byla získána na základě omnibusového 

šetření CVVM na reprezentativním vzorku české populace. Cílem výzkumu bylo 

zmapovat mediální výchovu v rodině z pohledu české společnosti a jednalo se o první 

výzkum tohoto tématu u nás (Sloboda, 2009). 

Podle této studie je všeobecný postoj české populace k vlivu médií na děti 

negativní. Kdyţ byli ale rodiče dotazováni na jednotlivá, konkrétní média, jejich postoj uţ 

tak negativní nebyl. Podle Slobody se dá usuzovat, ţe vliv médií jako takových se mŧţe 

řídit spíše stereotypem neţ skutečností. Jako média s pozitivním vlivem byly hodnoceny 

knihy, hudba a částečně časopisy. Počítačové hry, videohry, televize a film byly naopak 

hodnoceny negativně. U her a internetu odpovídala třetina rodičŧ ‚nevím/nedovedu 

posoudit„, coţ pravděpodobně ukazuje na neznalost nabídky. Dá se tedy opět 

předpokládat, ţe hodnocení vlivu takových obsahŧ bude formováno spíše stereotypními 

představami neţ reálným hodnocením a vlastní zkušeností (Sloboda, 2009). 

Lidé se povaţovali spíše za kompetentní ve vysvětlování problematických obsahŧ 

dětem, míněny byly děti ve věku 8-10 let. Zároveň ale projevili zájem o moţnost porady 

v oblasti mediální výchovy. Zhruba třetina respondentŧ také deklarovala zohledňování 

doporučených mediálních restrikcí, jakými jsou například ‚hvězdičky„ u nevhodných 

televizních pořadŧ nebo zamykání internetových obsahŧ. Povědomost o věkovém 

doporučení u počítačových her nebo moţnosti zamykání internetu ale významně klesá. 

Zodpovědnost za mediální výchovu dětí mají pak podle převáţné většiny respondentŧ 

právě rodiče. Deklarace o téměř absolutní odpovědnosti rodičŧ na jedné straně a zájem 

o doporučení v oblastí mediální výchovy mŧţe ale vytvářet ambivalentní situaci. Velký 

podíl by podle rodičŧ měl také nést stát a školy a do jisté míry i média samotná (Sloboda, 

2009). 

1.7.3 Děti a média v ČR 

V této kapitole se budeme věnovat uţívání médií českými dětmi ve starším 

školním věku. Úmyslně je zde zacílena tato skupina dětí, protoţe kvalitativní analýza 

v této práci byla provedena s rodiči dětí právě v tomto věku.  
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Přítomnost více televizních přijímačŧ v domácnosti je nahlíţena převáţně jako 

standard. Není ale chápána jako atraktivní prostředek pro trávení volného času, zájem se 

přesouvá na počítač. Děti jsou více kritické k pořadŧm, které rodiče sledují a nejeví větší 

zájem o společné sledování televize. Uvědomují si ale přítomnost rodičovské kontroly. Ta 

je vnímána buď v podobě omezení, kam patří splnění některých povinností na prvním 

místě, nebo zákazy některých obsahŧ. Někteří respondenti ale vypověděli, ţe jiţ také 

přibývá volnosti v jejich volbě. Rodiče svým potomkŧm také například doporučují 

některé vzdělávací pořady v televizi (Cebe a kol., 2011b). 

Názory na zpravodajství nebo reklamu děti spíše přebírají, jak to mají 

odposlouchané od rodičŧ. Rozdíly v naladění televizních stanic jsou pak vnímány vcelku 

citlivě, coţ svědčí o určité divácké zkušenosti. Přítomnost reklamy i product placementu 

si uvědomují a zaujímají k ní silně odmítavé stanovisko. Mobilní telefon je samozřejmá 

součást osobní výbavy a jeho hodnotu vnímají spíše pragmaticky, neţ ţe by jim dodávala 

společenskou prestiţ. Vlastní počítač je těmito dětmi chápán jako samozřejmost, 

v domácnostech je tedy nejspíš asi běţné mít více počítačŧ. Počítač je chápán především 

jako prostředek pro hraní her, přičemţ velmi oblíbené jsou online hry. Schopnosti spojené 

s uţíváním počítače mají spíše uţivatelský charakter, sloţitější činnosti, jako například 

vypálení filmu na DVD, uţ nejsou tak rozšířené. Rodičovská kontrola je v této skupině 

zaměřena spíše na uţívání počítače a často je jeho regulace zdŧvodňována zdravotně. 

V praxi je kontrola rodičŧ omezována jejich chabými schopnostmi uţívání počítače a 

relativně vysokou počítačovou gramotností dětí (Cebe a kol., 2011b). 

 

1.7.4 Děti a internet v ČR 

Tato kapitola vychází z výzkumu EU Kids Online, který proběhl v roce 2010 a 

byly při něm prováděny rozhovory s dětmi ve věku 9-16 let spolu s jedním z rodičŧ ve 25 

zemích Evropské unie, včetně České republiky. Děti v České republice jsou podle těchto 

dat velice aktivními uţivateli internetu, 75% jich uvedlo, ţe pouţívají internet kaţdý den 

nebo skoro kaţdý den. Profil na sociálních sítích má potom 72% českých dětí, přičemţ 

v oblíbenosti jednoznačně vede Facebook. České děti mají poměrně liberální přístup 

k internetu a co se týče digitální vzdělanosti, patří v rámci Evropy mezi nadprŧměrně 
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vzdělané (EU Kids Online šetření - Klíčová zjištění; National recommendations - Czech 

republic).  

Vyšší frekvence uţívání a větší schopnosti ale také samozřejmě vedou 

k potenciálně vyššímu vystavení rizikŧm. Děti v ČR se například na internetu seznamují 

dvakrát častěji, neţ je celkový prŧměr zkoumaných zemí, a 29% uţivatelŧ se setkalo 

s pornografickými obsahy na internetu, přičemţ 26% z nich povaţovalo tuto zkušenost za 

zraňující. Zajímavé je, ţe čeští rodiče si byli oproti rodičŧm z jiných zemí více vědomi 

toho, ţe jejich děti se setkaly na internetu s online pornografií. Čtyřicet dva procent dětí 

mělo kontakt s člověkem, se kterým se seznámily v online prostředí, a 13% dětí se pak 

s někým takovým sešlo osobně. Většinou platí, ţe čím jsou děti starší, tím častěji se takto 

seznamují i setkávají. Ačkoli jsou české děti díky svým znalostem a schopnostem 

vystaveny většímu riziku, jsou také nadprŧměrné ve schopnosti těmto rizikŧm čelit. Dá se 

tedy říci, ţe i přes moţná rizika více těţí z pozitivních moţností, které jim internet přináší 

(EU Kids Online šetření - Klíčová zjištění; National recommendations - Czech republic). 

Co se týká rodičovské mediace, tak aktivní mediace je v ČR oproti jiným 

evropským zemím relativně častá. Restriktivní mediace je naopak poměrně slabá a rodiče 

nedávají dětem tolik pravidel, kolik by internet vyţadoval. U dětí se ale naopak zdá, ţe 

vyţadují hodně svobody v online prostředí, protoţe často vypovídaly, ţe jim rodiče 

omezují uţívání internetu v příliš velké míře. Padesát čtyři procent dětí navíc uvedlo, ţe 

ignorují rodičovskou mediaci, tedy to, co jim rodiče ohledně internetu říkají. V České 

republice jsou relativně vysoké mezigenerační rozdíly ve vnímání nebezpečí na internetu. 

Moţná rizika na internetu tak rodiče často podceňují, coţ mŧţe být problém, vzhledem 

k tomu, ţe děti uţívají internet velice intenzivně. Zvýšit povědomí i vzdělání o uţívání 

internetu a jeho rizicích by bylo potřeba jak u dětí, tak u rodičŧ. Vzhledem k tomu, ţe děti 

informace od rodičŧ často ignorují, měly by se v tomto ohledu aktivně zapojit také školy. 

Zlepšena by měla být celková komunikace mezi rodiči a dětmi ohledně internetu, ale 

problémem komunikace mŧţe být opět to, ţe rodiče nemají o tématu dostatek znalostí 

(National recommendations - Czech republic). 
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2 Výzkumná a metodologická část 

Výzkumné šetření probíhalo ve 3 fázích. První fázi představovalo studium 

literatury, formulování výzkumného problému a základní výzkumné otázky. Ve druhé 

fázi byla sbírána data a ve třetí fázi byla získaná data analyzována pomocí metody 

zakotvené teorie.  

2.1 Zdůvodnění odklonu od tezí 

Po hlubším prostudování dostupné literatury a výzkumŧ vztahujících se k tématu 

rodičovské mediace a mediální gramotnosti v rodině jsem se rozhodla změnit výzkumné 

metody, které jsou uvedené v tezích. Pŧvodním záměrem bylo provést nejdříve předběţné 

kvantitativní šetření s 80-100 respondenty, kterými měli být rodiče dětí 2. stupně 

základních škol. Posléze by se sestavily focus groups a v nich by se provedlo kvalitativní 

šetření s 20-30 respondenty stejné cílové skupiny. 

Tématu mediální výchovy v rodině a mediální pedagogice se v ČR věnuje Zdeněk 

Sloboda, který v roce 2008 provedl výzkum v rámci omnibusového šetření CVVM na 

vzorku 834 respondentŧ. Otázky se zaměřovaly na „vnímání médií v kontextu rodiny a 

výchovy; vliv médií na děti; preference v pouţívání mediálně-výchovných nástrojů 

(konkrétní časové a obsahové restrikce); hodnocení ‚výchovné vhodnosti‘ jednotlivých 

médií, názory na zodpovědnost za ochranu dětí před (negativními) vlivy médií a zájem 

o poradenství v oblasti mediálního vychovávání dětí“ (Sloboda, 2009: 30). Ačkoli v tuto 

chvíli nejsou ještě dostupná všechna data získaná v tomto šetření, dá se předpokládat, ţe 

se tomu tak v budoucnu stane. Kvantitativní výzkum, který jsem navrhovala v tezích, by 

nejen pokrýval podobná témata dotazování, ale navíc by byl proveden na 

nereprezentativním vzorku respondentŧ a jeho přínos k dané problematice by tak byl 

minimální. 

Hlavní cíl práce se nemění, stále mne zajímá, jak se rodiče vyrovnávají s rolí 

mediálních vychovatelŧ, jaké mají v této oblasti problémy a jaké jsou jejich konkrétní 

potřeby. Volím pouze jinou metodu výzkumu, která bude nejen efektivnější, ale mŧţe 

přinést i zajímavá data. Proto jsem odstoupila i od šetření v rámci focus groups, protoţe je 
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velice pravděpodobné, ţe by respondenti před více lidmi nehovořili tak otevřeně 

o výchově svých dětí a o tom, s čím mají potíţe. 

Nejvhodnější variantou se ukázal kvalitativní výzkum skrze hloubkové rozhovory. 

Inspirací mŧţe být výzkum Kláry Šeďové, která se zabývala rodinnou socializací 

dětského televizního diváctví. Ve své práci se zaměřila na matky předškolních dětí (ve 

věku 3-6 let) a provedla hloubkové polostrukturované rozhovory se 17 respondentkami. 

Jejím cílem bylo zjistit, „jaké jsou divácké zvyklosti dítěte; jaké jsou divácké zvyklosti 

ostatních členů rodiny; v jakém prostředí a v kontextu jakých rodinných aktivit se dětské 

sledování televize odehrává; jaké názory a postoje vyjadřují rodiče ohledně dětského 

sledování televize a jakými výchovnými technikami se rodiče snaţí dětské sledování 

televize a jeho efekty ovlivňovat“ (Šeďová, 2007:41). Tyto dvě studie povaţuji za 

dŧleţité, protoţe jsou tematicky a metodologicky nejblíţe mnou zkoumanému tématu a 

hlavně jsou z prostředí České republiky. 

2.2 Kvalitativní výzkum jako metoda výzkumu 

Kvalitativní výzkum je metoda, která zastřešuje rŧzné výzkumné přístupy, které se 

zaměřují na rozkrývání toho, jak lidé chápou sociální realitu. Realita není chápána jako 

daná, ale jako sociálně konstruovaná. „V samotném výzkumu nejde proto o hledání 

objektivně dané reality, nýbrţ o porozumění tomu, jak lidé realitu vnímají a interpretují“ 

(Šeďová, 2007:38). Na rozdíl od kvantitativního výzkumu pouţívá induktivní formy 

zkoumání a jeho cílem není ověřovat hypotézy, ale vytvářet nové hypotézy a rozvíjet 

teorie o rŧzných fenoménech s přihlédnutím k popisu zvláštností jednotlivých případŧ. 

„Kvalitativní výzkum je orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených 

podmínkách sociálního prostředí“ (Hendl, 2008:61). Jeho prŧběh má také velmi pruţný 

charakter, coţ znamená, ţe se plán výzkumu mŧţe prŧběţně proměňovat a přizpŧsobovat 

okolnostem a získaným výsledkŧm (Hendl, 2008:61).  

Nejběţnějšími technikami sběru informací jsou zúčastněné pozorování, 

nestandardizovaný rozhovor a analýza osobních dokumentŧ. Oproti kvantitativnímu 

výzkumu mŧţe výzkum kvalitativní také minimalizovat mnohá zkreslení (Disman, 

2007:298). Mezi nevýhody ale patří to, ţe získaná data nemusí být zobecnitelná na 

celkovou populaci nebo přenositelná do jiného prostředí, je obtíţnější testovat hypotézy a 
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teorie, analýza dat i jejich sběr jsou většinou časově náročné procesy a výsledky mohou 

být snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi (Hendl, 2008:50). 

Kvalitativní výzkum mŧţe být ale velmi uţitečný při zkoumání oblasti, ve které 

není ustanovena ţádná teorie nebo ve které je mnoţství znalostí minimální. To bylo 

dŧvodem, proč jsem zvolila tuto metodu ve svojí práci. Ačkoli má rodičovská mediace 

bohaté teoretické zázemí v zahraniční literatuře, v českém prostředí tomu tak není. 

Nejrozsáhlejší a zatím jedinou studii, která se týkala přímo mediální výchovy v české 

rodině, provedl Zdeněk Sloboda. K dispozici jsou zatím jen dílčí výsledky, ale i ty uţ 

mohou ledacos napovědět. Částečné informace, jakým zpŧsobem rodiče regulují vztah 

svých dětí a médií, mŧţeme najít v některých výzkumech zaměřených na dětské uţívání 

médií, jako je například studie Kláry Šeďové o socializaci dětského diváctví. Zde je ale 

pozornost zaměřena pouze na televizi a vynechána jsou jiná média, jako je například 

internet. Některé údaje o rodičovské mediaci mŧţeme také nalézt ve studii EU Kids 

Online, kde byly zkoumány děti mezi 9 a 16 roky ve 25 zemích EU včetně České 

republiky. Vzhledem k tomu, ţe hlavním cílem výzkumu byly ale děti, údaje o rodičích 

jsou opět spíše okrajové. Ve své práci jsem se proto rozhodla zaměřit pouze na české 

rodiče a zjistit, jaké mediálně výchovné strategie ohledně médií vŧči svým dětem 

pouţívají a co jejich přítomnost či nepřítomnost ovlivňuje. 

2.2.1 Zakotvená teorie 

Techniku výzkumu označovanou jako zakotvenou teorii, v pŧvodním názvu 

grounded theory, vyvinula dvojice autorŧ Strauss a Glaser v roce 1967. Po nějaké době se 

ale tito dva autoři z dŧvodu neshod ohledně správného pojetí této metody rozešli a Strauss 

spolu s Corbinovou metodu dále přepracovali (Hendl, 2008:243). Podobu této metody 

právě tak, jak ji navrhli Strauss a Corbinová, jsem pouţila i v této práci. 

„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který 

reprezentuje. To znamená, ţe je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým 

shromaţďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Nezačínáme teorií, 

kterou následně ověřujeme. Začínáme naopak zkoumanou oblastí a necháváme postupně 

vynořovat to významné“ (Strauss, Corbinová, 1999:14). Pozornost se zaměřuje hlavě na 
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jednání a interakce jedincŧ v daném prostředí a vznikající teorie je zakotvena v datech, 

které jsou získány během studie (Hendl, 2008:123).  

Základním cílem výzkumu je generovat novou teorii, která směřuje k vyšším 

rovinám abstrakce, a výsledkem je pak sada tvrzení o vztazích mezi proměnnými. Teorie 

se soustředí především na sociální procesy, které ovlivňují lidskou interakci. Jedná se 

o dynamický popis dění, při kterém „zakotvená teorie ukazuje, jak změny podmínek 

ovlivňující jednání nebo interakci vedou ke změněným reakcím aktérů“ (Šeďová, 

2007:40). Výzkumník by měl vstoupit do terénu nezatíţen konkrétními představami 

o předmětu výzkumu a odborná literatura by měla být pouţita aţ ve chvíli, kdy je potřeba 

dané nálezy vysvětlit nebo porovnat s nálezy jiných výzkumŧ. Za účelem splnění 

poţadavkŧ na ‚dobrou„ vědu, mezi které patří validita, soulad mezi teorií a pozorováním, 

zobecnitelnost, přesnost, kritičnost a ověřitelnost, byla vyvinuta sada systematických 

procedur, které definují nástroje pro analytickou práci s daty (Šeďová, 2007:40). 

Vzhledem k tomu, ţe rodičovská mediace je především interakcí mezi rodičem a 

dítětem, zdá se zakotvená teorie jako vhodná metoda, díky které bude moţné zachytit 

interakce a procesy, které v rodinách probíhají. 

2.3 Výzkumný problém 

Výzkumným problémem je v této práci rodičovská mediace. Bude nás zajímat 

nejen, jaké mediálně výchovné strategie rodiče vŧči svým dětem pouţívají, ale také jaké 

s tím mají problémy. Pokusíme se také zjistit, co všechno podobu rodičovské mediace 

ovlivňuje. Téma rodičovské mediace je zpracováno v zahraničních studiích, není tomu tak 

ale na českém území. Za pomoci zakotvené teorie bych se tak chtěla pokusit toto téma 

rozvinout a nalézt zjištění, která by později mohla být rozpracována v dalších studiích. 

2.3.1 Základní výzkumná otázka a specifické výzkumné otázky 

Základní výzkumná otázka, kterou jsem si poloţila, zní: Jakým způsobem se rodiče 

vyrovnávají s rodičovskou mediací?  

Tato základní výzkumná otázka byla dále rozloţena na tři specifické výzkumné otázky: 
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1) Jaké jsou názory a postoje rodičŧ na masová média ve vztahu k dětem? 

2) Jaké jsou mediálně-výchovné strategie rodičŧ? 

3) Jaké konkrétní potřeby mají rodiče v oblasti mediální výchovy svých dětí? 

 

První otázka je obecnější a jejím cílem je zjistit postoje rodičŧ k médiím jako 

takovým a jejich názory na vztah mezi dětmi a médii. V rámci druhé otázky se budu 

zajímat o konkrétní strategie, které rodiče k regulaci médií u svých dětí pouţívají, 

a otázky budou směrovány na televizi, internet nebo tisk. V poslední otázce nechám 

rodiče, aby popsali, jestli by měli zájem o vzdělávací materiály a pokud ano, jaká forma 

by jim nejvíce vyhovovala. 

2.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou byli zvoleni rodiče, kteří mají děti ve věku od 12 do 15 let. 

Jedná se tedy o děti ve starším školním věku, coţ je období, které trvá do ukončení 

základní školy a je označováno jako pubescence (Vágnerová, 2000:148). Je to fáze 

hledání a rozvoje vlastní identity, která se vyznačuje tendencí k emancipaci ze závislosti 

na rodině. Pubescent odmítá respektovat formální nadřazenost autorit, jako jsou rodiče a 

učitelé, a neustálá polemika s rodiči jej uspokojuje, protoţe mu to potvrzuje hodnotu jeho 

vlastních schopností. V tomto období se také zvyšuje význam a vliv vrstevnické skupiny, 

kdy dítě srovnává svoji pozici v rodině s ostatními (Vágnerová, 2000). Děti s kamarády 

tráví mnohem více času, neţ tomu bylo u mladších dětí (Bocan a kol., 2011:72). Role 

pubescenta ve skupině má pro jeho identitu velký význam, a proto je pro něj dŧleţitá 

konformita vŧči skupině (Vágnerová, 2000:230).  

Komunikace pubescenta s dospělými je charakteristická „vzájemným 

neporozuměním a zvýšeným napětím, resp. konflikty“ (Vágnerová, 2000:231). Dospívající 

chce být rovnocenným partnerem a není ochoten komunikovat nebo provokuje, kdyţ se 

domnívá, ţe tomu tak není. Obě strany mají potřebu komunikovat, ale rozhovory bývají 

většinou oboustranně neuspokojivé. Pubescenti mají sklon argumentovat, omílat určitá 

tvrzení a zároveň jsou neochotni naslouchat dospělým, jejichţ názory povaţují za 

zastaralé a hloupé. Dospělí pak přispívají k obecnému nedorozumění svou netrpělivostí a 
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únavou, kdy často řeší problém v komunikaci autoritativní zkratkou, která ale většinou 

situaci nijak neprospívá (Vágnerová, 2000). 

„Emancipace pubescenta od rodiny nevede ke zrušení citové vazby k rodičům, ale 

k jejich proměně“ (Vágnerová, 2000:237). Dítě potřebuje překonat dosavadní vazbu, 

která by ho v jeho dalším vývoji mohla omezovat, a chce si začít budovat identitu, která 

bude individuálně specifická. Je to období, kdy se dítě chce odlišovat a mimo jiné 

zpochybňuje rodičovské hodnoty a normy. Vzhledem k tomu, ţe dospívající v tomto 

období experimentuje se svojí emancipací, dostává se do konfliktu s rodiči také proto, ţe 

mu v rodině stále zŧstává jen role dítěte. Povinnosti mu většinou nabývají, ale práva mu 

zŧstávají stejná. I přes větší přebírání povinností rodiče stále vyţadují poslušnost a nemají 

potřebu přiznat svému potomkovi větší samostatnost. Dŧvody pro takové chování rodičŧ 

mohou být rŧzné. Jedním z dŧvodŧ mŧţe být strach, ţe dítě ještě není dost zralé a 

samostatnost by ho mohla ohrozit. Dŧvodem bývá také pohodlnost rodičŧ, kdy je snazší 

něco přikázat neţ diskutovat. A často se také jedná o udrţení citového vztahu dítěte, kdy 

rodiče nejsou schopni nebo ochotni přijmout změnu dítěte, protoţe se bojí, ţe ho tak ztratí 

(Vágnerová, 2000). 

Rodiče, kteří mají děti ve věku 12-15 let, se většinou nalézají v období středního 

věku, který s sebou přináší také určité charakteristiky. Tím, jak děti postupně dospívají a 

pečovatelská rodičovská role se stává zbytečnou, musí si rodiče začít hledat jiný zpŧsob 

naplnění této role. Tito rodiče tedy bilancují a hledají novou identitu stejně, jako to 

v tomto období dělají i jejich dospívající děti. K dospívání dětí mají rodiče ambivalentní 

vztah, kdy nezávislost dětí vnímají stejně jako zisk, tak ztrátu a tento rozpor se následně 

projevuje i v jejich chování vŧči dětem. Rodiče ztrácejí dosavadní jistoty a také se vŧči 

dětem oslabuje jejich privilegované postavení nadřazené dospělé autority (Vágnerová, 

2000). „Obecně platí, ţe dospívající mají tendenci lokalizovat mezník dospělosti do 

ranějšího období a dospělí mají naopak tendenci posouvat jej opačným směrem“ 

(Vágnerová, 2000:388). Nutnost změnit svoji rodičovskou roli obvykle představuje pro 

rodiče zátěţ, protoţe je nutné měnit mnohé postoje a chování a situace také bere rodičŧm 

určitá privilegia (Vágnerová, 2000). 

Pouţít tuto skupinu rodičŧ a dětí jako cíl výzkumu mi přišlo zajímavé právě 

z dŧvodu, ţe role rodičŧ se proměňují a je potřeba vytvořit si některé nové postoje a 
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chování. Také mne zajímalo, jakým zpŧsobem se jednotlivé rodiny s tímto obdobím 

vyrovnávají a jaký to má vliv na rodičovskou mediaci. 

2.5 Techniky sběru dat a výběr vzorku 

Na základě studia literatury jsem si připravila okruhy, ze kterých jsem následně 

sestavila dotazník, který slouţil jako scénář při provádění rozhovorŧ. Kladení otázek mělo 

ve většině případŧ blízkou podobu, ale někdy se prŧběh rozhovoru přirozeně měnil, podle 

toho, jakým směrem se respondent ve svém vyprávění vydal. I schéma dotazníku bylo 

v prŧběhu výzkumu trochu upravováno v souvislosti s tím, co byla třeba doplnit nebo 

rozvinout s ohledem na kategorie, které se jevily jako dŧleţité. Zajímavé bylo, ţe na 

některé otázky rodiče reagovali podobně a v některých případech rozvinula jejich 

vyprávění otázka, která mi nepřipadala tak obsáhlá. Domnívám se, ţe to mohlo být 

zpŧsobeno odlišnými zkušenostmi respondentŧ, a kdyţ některé typy otázek na tyto osobní 

zkušenosti narazily, vyvolalo to silnější reakci, která se projevila v podobě rozsáhlejší 

odpovědi.  

Celkově bylo provedeno 20 hloubkových rozhovorŧ s rodiči, 14 s matkami a 

6 s otci. Ve všech případech jeden respondent zastupoval jednu rodinu. S jejich partnery 

jsem nehovořila, ale předpokládám, ţe by mohlo být zajímavé pro budoucí výzkum zjistit, 

jak výchovu dětí vnímají otec i matka ze stejné rodiny. V devíti případech proběhly 

rozhovory v domácnosti respondentŧ, přičemţ to byly vţdy matky. Ve čtyřech případech 

byly rozhovory provedeny v  zaměstnání respondentŧ, coţ se týkalo také pouze matek. 

V 7 případech jsme se sešli v kavárně či restauraci, přičemţ tento zpŧsob setkání byl 

charakteristický pro všechny otce. Respektovala jsem vytíţenost rodičŧ, a proto jsem 

výběr místa rozhovorŧ nechávala na nich. Děti nebyly přítomny u ţádných rozhovorŧ. 

Jedinou výjimkou byl rozhovor, který byl prováděn u jedné matky doma, při kterém se 

v jednu chvíli objevil syn, o kterém jsme hovořili. Jeho přítomnost měla evidentní vliv na 

respondentku, protoţe začala odpovídat velmi stručně, coţ se před jeho příchodem 

nedělo. Syn byl ale přítomen pouze chvíli, takţe to prŧběh rozhovoru výrazně nenarušilo. 

Jak uţ bylo řečeno, nakonec bylo provedeno 20 hloubkových rozhovorŧ, z čehoţ 

ve 14 případech se jednalo o matky a v 6 o otce. Uţ z nepoměru mezi počtem otcŧ a 

matek vyplývá, ţe vzorek respondentŧ nemohl vést k úplné teoretické saturaci a spolu 
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s dalšími rozhovory by byly pravděpodobně získány další údaje.
22

 Zároveň se ale 

domnívám, ţe získaná data i přes toto omezení přinášejí některé zajímavé poznatky. 

Rozhovory trvaly od 30 do 60 minut. Respondenti byli předem seznámeni s účelem 

výzkumu i jeho cíli a souhlasili s nahráváním na diktafon. Stejně tak byli všichni ujištěni, 

ţe všechna data budou pouţita pouze pro tento výzkum. Všichni respondenti byli z Prahy 

a na rozhovory byli vybíráni metodou ‚sněhové koule„. Jedná se o metodu, ve které 

výzkumník zvolí jednoho nebo více jedincŧ a ty mu pak doporučují další jedince, kteří 

vyhovují zadání výzkumu (Hendl, 2008:150). Její pouţití je vhodné při zkoumání 

subkultur nebo lidí, které mají některé společné vlastnosti (Lindlof, Taylor, 2011:114). 

Moţná i kvŧli této technice sběru bylo sloţitější získat pro rozhovory otce, protoţe matky 

dávaly primárně kontakt opět na další matky. 

Všechny rozhovory byly doslovně přepsány a následně u nich proběhlo několik 

fází kódování. Pro zachování anonymity respondentŧ jsem se rozhodla je označovat 

odlišnými jmény od počátku abecedy v pořadí, v jakém rozhovory proběhly. U matek to 

tedy znamená: Adéla, Beáta, Cecilie a tak dále. Otce jsem pojmenovala odděleně od 

matek, ale pořadí dotazování je dodrţeno. U otcŧ jsou to tedy jména: Antonín, Bohuslav, 

Cyril atd. Tento zpŧsob také pomohl ke zlepšení orientace v rozhovorech. Dle dohody 

s respondenty jsem pak neuváděla jména manţelŧ/manţelek, partnerŧ/partnerek a dětí.  

Jak uţ bylo řečeno, všichni respondenti byli z Prahy a jejího okolí, coţ znamená, 

ţe variace vzorku nebyla dostatečná. Některé výsledky této studie mohou být tedy 

částečně zkreslené, protoţe rodiče v rŧzných částech republiky mohou mít při mediální 

výchově svých dětí velmi odlišné zpŧsoby. Metoda ‚sněhové koule„ mŧţe navíc 

zpŧsobovat, ţe výsledná skupina respondentŧ mŧţe být z podobné společenské vrstvy. 

Tyto skutečnosti jsou ale v kvalitativním výzkumu časté a nejsou vnímány jako problém, 

protoţe kvalitativní výzkum neprodukuje data, která by mohla být zobecněna a přenesena 

na celou populaci. Druhým dŧvodem je, ţe v tomto typu výzkumu nás více zajímají 

významy a chování lidí ve specifickém historickém a kulturním kontextu (Lindlof, 

Taylor, 2002:122). I přesto je třeba mít na paměti, jaký je charakter skupiny, na základě 

které byla provedena tato studie.  

                                                 
22

 Teoretická saturace je stav, při kterém je z hlediska výzkumníka jiţ vyvinuta teorie a předpokládá se, 

ţe shromaţďování informací o dalších případech by jiţ nepřineslo nové poznatky, které by vedly k nějaké 

změně a novému poznání. (Hendl, 2000:149) 
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2.6 Tvorba zakotvené teorie 

Zakotvená teorie nabízí ucelený systém procedur pro analyzování získaných dat. 

Analýza se skládá ze tří hlavních typŧ kódování, která se nazývají otevřené kódování, 

axiální kódování a selektivní kódování. 

Při otevřeném kódování dochází k označování a kategorizaci pojmŧ pomocí 

pečlivého studia údajŧ. Údaje jsou „rozebrány na samostatné části a pečlivě 

prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, a také jsou kladeny otázky 

o jevech údaji reprezentovaných“ (Strauss, Corbinová, 1999:43). Jakmile jsme v údajích 

identifikovali určité jevy, mŧţeme nalezené pojmy pod související jevy seskupovat. 

Tímto nám vzniknou kategorie, jejichţ názvy by měly logicky souviset s údaji, které 

zastupují. Kategorie dále rozvíjíme pomocí popisu jejich vlastností a dimenzí, přičemţ 

dimenze reprezentují umístění vlastnosti na nějaké škále. Vlastnosti a dimenze je dŧleţité 

systematicky rozvíjet, protoţe „jsou základem pro vytváření vztahů mezi kategoriemi, 

subkategoriemi a hlavními kategoriemi“ (Strauss, Corbinová, 1999:48). 

Druhým krokem analýzy je axiální kódování, při kterém „výzkumník uvaţuje 

příčiny a důsledky, podmínky a interakce, strategie a procesy a tvoří tak ‚osy‘ propojující 

jednotlivé kategorie“ (Hendl, 2008:248). Zde jsem se pokusila vytvořit teoretický rámec a 

smysluplně v něm propojit dŧleţité fenomény, přičemţ k výstavbě tohoto rámce jsem 

pouţila paradigmatický model Strausse a Corbinové. Ten spojuje kategorie a subkategorie 

do souboru vztahŧ určujícího příčinné podmínky, jev, intervenující podmínky, strategie 

jednání a interakce a následky (Strauss, Corbinová, 1999:72).  

Příčinné 

podmínky 

Jev Kontext Intervenující 

podmínky 

Strategie, 

jednání, 

interakce 

Následky 

Zkušenosti 

rodičŧ  

s médii 

Rodičovská 

mediace 

Situační 

kontext 

Širší 

charakteristiky 

Mediální 

vzdělávání 

rodičŧ 

Dětské 

uţívání 

médií 
Tab. 2.1. Pouţití paradigmatického modelu 

Jako centrální kategorie, neboli jev, byla určena rodičovská mediace. 

V některých případech je ústřední kategorie v zakotvené teorii něco zcela nového, co bylo 

objeveno v prŧběhu analýzy. Tento výzkum je však trochu jiný, protoţe je od počátku 

jasné, ţe ústředním zájmem je právě rodičovská mediace. Cílem je nalézt, co všechno 
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tento proces ovlivňuje, a proto je vhodné pouţití paradigmatického modelu, který nabízí 

rámec pro nalezení a propojení všech vztahŧ. Jednotlivé kategorie, subkategorie a jevy 

jsou rozebrány v analytické části. 

Třetím typem je selektivní kódování, při kterém jde především o integraci, tedy 

o „proces vedoucí ke stále komplexnější organizaci jednotlivých částí teorie“ (Hendl, 

2008:252). Při tomto procesu se vybere jedna centrální kategorie a ostatní kategorie jsou 

k ní rŧznými zpŧsoby vztahovány (Strauss, Corbinová, 1999). O vyloţení vztahŧ 

kategorií a subkategorií jsem se pokusila v analytické části a v závěru. Ambicí této práce 

není vytvořit novou teorii, ale spíše popsat dŧleţité jevy a vztahy mezi nimi. V případě, ţe 

to pŧjde, pokusím se některá zjištění dát do souvislosti s jiţ provedenými výzkumy 

o rodičovské mediaci. 
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3 Analytická část 

Kapitoly v analytické části vycházejí z paradigmatického modelu, který byl 

uveden v metodologické části, a jsou podle něj i seřazeny. Pouţití tohoto modelu 

umoţňuje „o údajích systematicky přemýšlet a vzájemně je mezi sebou vztahovat 

sloţitými způsoby“ (Strauss, Corbinová, 1999:72). 

Jako první jsou popsány příčinné podmínky, které předcházejí uplatňování 

rodičovské mediace. Příčinných podmínek bývá většinou více a jedná se o události nebo 

situace, které zpŧsobují výskyt nebo vznik jevu (Strauss, Corbinová, 1999:73). Jevem je 

v případě tohoto výzkumu rodičovská mediace, které se věnuje druhá kapitola. Jev je 

centrální událost či myšlenka, na kterou „se zaměřuje soubor zvládajících nebo 

ovládajících jednání nebo interakcí“ (Strauss, Corbinová, 1999:73). Třetí kapitola se 

věnuje kontextu, který je chápán jako soubor podmínek, „za nichţ jsou uplatňovány 

strategie jednání nebo interakce určené ke zvládání, ovládání, vykonávání nebo 

reagování na určitý jev“ (Strauss, Corbinová, 1999:74). V souvislosti s uplatňováním 

rodičovské mediace bude v této kapitole popsán vliv typu, počtu a umístění mediálního 

vybavení a přítomnost kontroly při uţívání médií dětmi.  

Čtvrtá kapitola se zabývá intervenujícími podmínkami, které lze chápat jako 

širší strukturní kontext jevu, který buď usnadňuje, nebo naopak omezuje pouţití strategií 

jednání nebo interakcí, které mají přímý vliv na jev (Strauss, Corbinová, 1999:75). Zde 

jsem popsala, jaký vliv mají širší sociodemografické charakteristiky respondentŧ. Je ale 

nutné podotknout, ţe vzhledem k velikosti vzorku nešlo u všech charakteristik popsat 

nějaký opakovaný vzorec chování s nimi spojený. Pátá kapitola popisuje strategie 

jednání nebo interakce. Sem patří záměrné, cílené jednání, které reaguje na jev nebo se 

pokouší o jeho zvládnutí. Jednání mŧţe být někdy i reflexivní a vliv mŧţe mít i jednání 

neuskutečněné (Strauss, Corbinová, 1999:76). V této kapitole jsem se proto zaměřila na 

to, jestli rodiče cíleně dělají, nebo spíše nedělají něco pro to, aby zlepšili svoji mediální 

gramotnost a tím také podobu rodičovské mediace. Poslední kapitola pak popisuje 

následky a sem jsem tedy zařadila uţívání médií dětmi a také to, jak děti reagují na 

rodičovskou mediaci. Následky jsou výsledky jednání a interakcí a jevu samotného 

(Strauss, Corbinová, 1999:78).  
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Zároveň ale platí, ţe „co je v jednom okamţiku následek jednání nebo interakce, 

se můţe v jiném okamţiku stát součástí podmínek dalšího jednání“ (Strauss, Corbinová, 

1999:78). Takovéto prolínání je pro tento model charakteristické a například právě zpŧsob 

uţívání médií dětmi je určitě nejen výsledkem rodičovské mediace, ale také její příčinou. 

Při sestavování modelu jsem se pokusila zařadit rŧzné jevy do jednotlivých kategorií a 

vytvořit mezi nimi logické souvislosti. Je ale nutné mít na paměti, ţe se jedná 

o popisování procesu, který není nikdy pevně daný ani jednosměrný a některé jevy by 

mohly být zařazeny do více kategorií. Některá témata se tak mohou částečně opakovat, 

ale je to spíše z dŧvodu, ţe jsem je chtěla popsat v rámci jiné kategorie a umoţnit tak 

náhled na ně z jiného úhlu pohledu. 

3.1 Zkušenosti rodičů s médii 

Vlastní zkušenosti rodičŧ s médii jsou velmi dŧleţitým faktorem, který má zásadní 

vliv na to, jakým zpŧsobem rodiče regulují vztah mezi svými dětmi a médii. Média jsou 

součástí kaţdodenního ţivota a všichni si k nim vytvářejí postoj skrze vlastní pouţívání, 

většinou se nejedná o oblast, ve které by se lidé chtěli dobrovolně vzdělávat. Vzhledem 

k tomu, ţe média mohou být uţívána odlišnými zpŧsoby, mohou být i zkušenosti s nimi a 

následně názory na ně rozdílné. 

3.1.1 Postoj rodičů k médiím 

Celkem 14 rodičŧ, z toho 5 otcŧ a 9 matek, má k médiím nedŧvěru, obávají se, ţe 

svá sdělení hodně zkreslují a informují podle toho, jak se jim to hodí. Z toho dŧvodu se 

k mediálním sdělením staví s rezervou a třídí si je podle vlastního názoru. 

„Mě ţivot naučil, ţe si to vţdycky dělim a počkám si třeba tejden, neţ se to celý projede a 

ověří se to, protoţe ve finále se zjistí, ţe ta první informace byla jenom taková ta kachna.“ (Cyril, 

40 let; syn, 13 let) 

Na druhou stranu si ale většina z nich ţivot bez médií neumí představit a dva 

z rodičŧ vypověděli, ţe je nutné média sledovat, aby byl člověk v obraze a věděl, o čem 

se v komunitě okolo něj hovoří. Ti, co neměli problém s objektivitou médií, povaţují 

sledování zpráv za dŧleţité a nutné. Znepokojeni jsou například politikou státu, kterou 
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sledují v médiích, a jednomu otci se nelíbilo, ţe je v televizním zpravodajství čím dál 

častěji zobrazováno násilí. 

3.1.2 Rodiče a jejich způsob užívání médií 

Televize 

Televize byla samozřejmou součástí všech domácností, nebylo tomu akorát ve 

dvou případech, kde ji rodiny neměly a tvrdily, ţe si vystačí pouze s počítačem a 

internetem. Převaţoval podobný denní rytmus ve spojení s televizí a to takový, ţe televize 

se zapínala ráno před odchodem do práce a do školy jako kulisa a posléze večer, kdy se 

rodiče vrátili z práce. Nejčastěji začínalo večerní sledování televizním zpravodajstvím. 

Tento zpŧsob sledování televize se objevoval u 10 rodičŧ. Sledování televize dětmi se od 

rodičŧ odlišovalo a bude se tomu věnovat kapitola 3.6. Dvě matky byly na mateřské 

dovolené s malými dětmi a zde byla televize puštěná po většinu dne. Zbylých 6 rodičŧ 

sledovalo televizi z dŧvodu velké vytíţenosti nepravidelně, a to večer párkrát do týdne 

nebo o víkendu. O víkendu bylo také častější sledování televize společně s dětmi.
23

  

Většina rodičŧ neměla kromě televizního zpravodajství oblíbené pořady, na které 

by se cíleně dívala. Sledovali televizi, kdyţ zrovna měli čas, a bylo víceméně jedno, co 

bylo na obrazovce. Několik rodičŧ ale zmínilo, ţe se pravidelně dívají na televizní pořad 

Partička a sledují také české nebo zahraniční seriály, mezi které patřily například 

Vyprávěj, Jak jsem poznal vaši matku, Teorie velkého třesku nebo Ordinace v růţové 

zahradě. Posezení u televize rodiče vnímali jako chvíli, kdy mohou odpočívat. 

Internet 

Uţívání počítače, respektive internetu, protoţe počítačové hry hráli pouze dva 

otcové, a to většinou jen se svými dětmi, se velmi odlišovalo. Minimálně jeden počítač 

byl ve všech rodinách. Denně se na internet připojovalo 14 rodičŧ – z toho 4 otcové a 10 

matek. Délka připojení se pohybovala od 10 minut do 2 hodin denně. Dŧleţitým faktorem 

u internetu bylo, zdali ho rodiče pouţívají v práci. Kdyţ ho v práci pouţívali, čas strávený 

                                                 
23

 Denní sledovanost televize, která byla zjištěna od respondentŧ, bude pravděpodobně niţší, neţ je tomu 

u většinové české společnosti, coţ je zapříčiněno velikostí vzorku a technikou výběru. Podle měření 

agentury Mediaresearch z března 2012 je denní sledovanost občanŧ nad 15 let 3 hodiny a 39 minut. 

(Měsíční zpráva o sledovanosti televize 3/2012, Mediaresearch. Dostupné z WWW: 

<http://www.mediaresearch.cz/produkty-sluzby/mereni-televize/vysledky-mereni-v-cr/>.)  



65 

 

na internetu se zvyšoval a zároveň jiţ rodiče internet nepouţívali po příchodu domŧ. Tito 

rodiče, kteří se připojovali denně, pouţívali internet z větší části k praktickým účelŧm 

jako bylo psaní emailŧ nebo vyhledávání informací, ale často ho také pouţívali pro 

zábavu. Většina si četla zpravodajské portály, někteří si pouštěli videa a tři z nich 

kontrolovali účet na Facebooku. Profil zřízený na Facebooku měli celkem čtyři rodiče, ale 

jedna matka ho pouţívala pouze k tomu, aby skrze něj mohla sledovat komunikaci svých 

dcer a druhé matce ho zaloţil syn, přičemţ ona sama ho nijak intenzivně nepouţívala. Za 

aktivní uţivatele Facebooku tak mŧţeme povaţovat z celkového počtu respondentŧ pouze 

dva rodiče.  

Pokud rodiče nepotřebovali počítač ani internet k práci, frekvence i délka 

pouţívání internetu se sniţovala. Několikrát do týdne se připojovalo 5 rodičŧ, dva otcové 

a tři matky, a to ve frekvenci od jedné hodiny týdně aţ po třikrát hodinu týdně. Internet 

nepouţívali pro zábavu, ale vţdy z praktických dŧvodŧ. Vyřizovali emailovou 

korespondenci nebo vyhledávali něco, co zrovna konkrétně potřebovali. Vŧbec internet 

nepouţívala akorát jedna matka. Ta měla 4 děti a vypověděla, ţe na uţívání internetu jí 

vŧbec nezbývá čas. Málo časté pouţívání internetu rodiči není úplně ideální, protoţe 

studie EU Kids online, která zkoumala uţívání internetu dětmi ve věku 9-16 let ve 25 

zemích Evropské unie, tvrdí, ţe čím více se rodiče pohybují online, tím efektivněji mohou 

dětem vysvětlovat problematiku týkající se pouţívání internetu (Livingstone a kol., 

2011:13). 

Na otázku, kdo v rodině umí nejlépe pracovat s počítačem a s internetem, 4 rodiče 

odpověděli, ţe všichni stejně, 5 rodičŧ řeklo, ţe je to starší sourozenec dítěte, 7 rodičŧ 

řeklo, ţe je to dítě ze zkoumané cílové skupiny, 3 rodiče řekli, ţe to je jejich partner a 

pouze jeden rodič označil sám sebe jako nejzručnějšího, ale s předpovědí, ţe tomu tak asi 

dlouho nebude. 

„Asi já. I kdyţ myslim, ţe ty kluci za chvilku budou stejně dobrý. Tim, jak v tom ţijou 

odmalička, tak to uměj.“ (Daniel, 39 let; syn, 13 let) 

„No syn. Určitě. Uloţit soubor na flešku, to je pro mě neřešitelnej problém. Děda 70letej 

začal dělat na počítači, tak toho taky učí.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 
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To, ţe většina dětí umí pracovat s počítačem a internetem na stejné či lepší úrovni 

neţ jejich rodiče, bude hrát v uplatňování strategií mediální výchovy velice dŧleţitou roli. 

Vysvětlovat dětem něco, v čem se orientují lépe neţ jejich rodiče, mŧţe být velmi 

problematické. 

3.1.3 Postoj rodičů ke vztahu médií a dětí 

Při vyjadřování postojŧ a názorŧ na vztah médií a dětí jiţ byli rodiče konkrétnější, 

přičemţ se více vyjadřovali k hraní počítačových her a uţívání internetu. Z toho se dá 

usuzovat, ţe děti z této cílové skupiny buď dávají přednost uţívání počítače a internetu 

před sledováním televize nebo rodiče vidí internet a počítačové hry jako více 

problematické. Co se týká tiskovin, rodiče zmiňovali zájmové časopisy, které děti čtou, 

ale více se k nim nevyjadřovali, coţ nejspíše znamená, ţe se nejedná o oblast, kde by bylo 

potřeba výchovně zasahovat. 

Televize 

Televizi rodiče moc pozitivních vlastností nepřikládají. Buď na ni nahlíţejí jako 

na prostředek, u kterého se dá relaxovat, ať uţ před odchodem do školy nebo večer před 

spaním, nebo ji vnímají jako nutné zlo, které je převáţně ztrátou času. Kladnou stránkou 

mohou být podle některých z nich pořady o přírodě nebo sledování zpravodajství za 

účelem utváření přehledu o současném dění. Většina z nich zároveň podotýká, ţe je nutné 

mít doma televizi, protoţe v opačném případě by se děti odlišovaly od vrstevníkŧ a mohlo 

by je to vyřazovat ze skupiny. 

„(…) je to potřeba, aby se děti dívaly  na ty filmy v televizi, poněvadţ jdou do školy a ve 

škole si o tom povídaj.“ (Monika, 39 let; syn, 13 let) 

„Nemáme video ani DVD, protoţe nám to přijde zbytečný a i to cejtěj jakoţe všichni to 

maj a my ne. Cejtěj to od nás, jako ţe my jsme ty zlý, ţe jsme jim to nekoupili. Určitě to je tlak od 

těch spoluţáků, protoţe v podstatě si myslim, ţe i kdyby bysme si to koupili, tak bysme to stejně 

nepouţívali.“ (Nela, 37 let; synové 13 a 12 let) 

Jiným argumentem proti televizi je, ţe zpravodajství mŧţe děti strašit nebo jim 

přetvářet ţebříček hodnot špatným směrem. 
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„Ten problém, kterej já vidim je, ţe můţou mít potom postavený některý důleţitý věci 

jinak, protoţe média do nich cpou jako nejdůleţitější věci ty, který z mýho pohledu nejsou důleţitý, 

coţ je bulvár, coţ jsou celebrity, co se kde stalo, který celebritě, to jsou úplně nejdůleţitější zprávy 

dne a koho přepadli, koho zavraţdili a kdo se zabil na silnici.“ (Daniel, 39 let; syn, 13 let) 

Internet 

Mnoţství výhod i nevýhod, které internet a počítačové hry podle rodičŧ dětem 

přinášejí, je mnohem širší a pestřejší, neţ je tomu u televize. Výhodou internetu, kterou 

zmiňovalo nejvíce rodičŧ, je moţnost získávání informací. Všechny děti také ve větší či 

menší míře pouţívají internet k práci do školy, takţe je v tomto směru pro ně 

nepostradatelný. 

„Má zadání, vyhledej na wikipedii to a to. To má normálně jako zadání, ne ţe si pomáhá 

internetem, ale má to opravdu jako zadání. Takţe bez toho internetu moje dcera by měla špatný 

známky.“ (Bohuslav, 41; dcera, 14 let) 

Ve spojení se školou je i pouţívání Facebooku nahlíţeno rodiči pozitivně, coţ 

v celkovém názoru na Facebook není tak časté. Rodičŧm se líbí, ţe kdyţ děti chybí ve 

škole, posílají jim spoluţáci naskenované poznámky skrze Facebook nebo také email. 

Dále dětem podle nich internet přináší zábavu, vzdělávání, orientaci ve světě nebo 

moţnost komunikace na dálku s lidmi, které by uţ jinak neměly moţnost vídat. Podle 

některých jsou také děti díky internetu samostatnější, protoţe si hodně věci samy 

dohledají.  

Nevýhody internetu pak spatřují například v tom, ţe ačkoli si tam děti informace 

snadno dohledají, většinou je pouze zkopírují a více se o text nezajímají. Několik rodičŧ 

vnímá uţívání internetu veskrze negativně a je to podle nich ztracený čas, který by se dal 

vyuţít mnohem lépe, ať uţ by to bylo pobytem venku nebo čtením. Všichni rodiče se ale 

v rŧzné míře shodují, ţe počítač a internet jsou v dnešní době nutnost nejen kvŧli škole, 

ale hlavně kvŧli tomu, aby děti mohly obstát v konkurenci svých vrstevníkŧ. 

„(…) kdyţ jsme byli na dovolený s dětma, který byly mladší neţ Kuba o 4 roky a hrály tam 

nějaký hry na počítači, tak ony se mu smály, ţe je hloupej, ţe to neumí. (…) pokud je (dítě) 

v komunitě lidí, který tam (na počítač) nechodí nebo chodí v menší míře, tak to můţete dodrţet. 

Ale v klasické škole byste to dítě úplně izolovala. V tomhle věku ty děti chtějí být stejný jako 
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vrstevníci, nechtějí se odlišovat, takţe jakákoliv odlišnost hrozně izoluje, staví na druhý břeh.“ 

(Jana, 48 let; syn, 12 let) 

„(…) takový to mediální vakuum mi přijde hodně zvláštní a mně je pak i líto těch jejich 

dětí, kdyţ pak dojdou do školy, tak to jsou ty první oběti tý šikany, který si o to samy řeknou, 

protoţe jsou jiný (…).“ (Kamila, 39 let; syn, 13 let) 

Internet také podle rodičŧ skýtá mnohem větší mnoţství rizik. Kdyţ se v televizi 

objevil nějaký pořad, který byl pro dítě nevhodný, rodiče buď program přepnuli nebo dítě 

poslali jinam, aby se na to nedívalo. Internet ale nabízí jak více moţností, tak více 

nebezpečí, kterým nelze zabránit pouhým přepnutím na jiný program nebo stránku. 

Nejčastější obava se týkala ochrany osobních údajŧ a toho, aby děti nikde neposkytovaly 

osobní údaje o své osobě, o rodičích nebo informace, zdali je rodina zrovna doma, či na 

dovolené. Druhým nejčastěji zmiňovaným rizikem byla moţnost navázání kontaktu 

s neznámou a potenciálně nebezpečnou osobou. Toto také rodiče cítili jako největší 

nebezpečí, protoţe je podle nich v prostředí internetu nemoţné poznat pravou identitu 

člověka na druhé straně. Seznamování v internetovém prostředí, i kdyţ by nepřineslo 

ţádné problémy, také většinou vnímají negativně. 

„Určitě, ale ještě jsem mu říkala ohledně toho Facebooku, ţe ať si kliká na svý lidi, který 

zná a na nikoho jiného, protoţe tam můţou být různý úchylové (…) Člověk řekne, ţe je někdo, ale 

skutečnost můţe bejt úplně jiná.“ (Monika, 39 let; syn, 13 let) 

„(…) různý lidi si radši chatujou přes Facebook, Boody, To si myslim, ţe je chyba, to je 

blbost, lidi by radši měli jít ven a seznámit se tam.“ (Monika, 39 let; syn, 13 let) 

„Myslím si, ţe je lepší, kdyţ si povídají normálně, neţ kdyţ sedí u počítače a něco tam 

cvaká.“ (Iva, 37 let; dcera, 12 let) 

Byl to také jeden z dŧvodŧ, proč se většina z nich dívala se znepokojením na 

Facebook, který pouţívaly všechny děti, kromě dvou, které to měly zakázané. Tato 

sociální síť byla většinou rodičŧ vnímána spíše negativně, ať uţ kvŧli zmíněnému riziku 

navázání nevhodných kontaktŧ, kyberšikaně nebo kvŧli zpŧsobu komunikace, který 

většina rodičŧ vnímala jako banální a nepotřebný. Nelíbilo se jim také, ţe se zde člověk 

odhaluje a mŧţe sem umístit fotky, které nejsou vhodné pro veřejnou prezentaci.  
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„(…) třeba hodinu dělá nějaký projekty do školy, pak skončí většinou stejně na nějakym 

tom Facebooku, kde si píšou nějaký ty kraviny (…).“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

„(…) zvlášť ta starší u toho sedí a podle mě je to k ničemu, ten Facebook je úplně 

k ničemu, to je asi jasný ne (…).“ (Františka, 45 let; dcery 14 a 13 let) 

„Facebook je spíš na škodu, člověk se odhalí a můţe se to zneuţít.“ (Emil, 43 let; syn, 

14 let) 

„Já téměř nevím, s kým tam komunikuje. Pokud je to okruh spoluţáků, pokud je to okruh 

kamarádů a dohadujou se, kam spolu půjdou, dobrý. Ale kolikrát to jsou opravdu takový pitominy, 

co oni si píšou, aby ukrátily čas. Posílaj si nablblý fotky z mobilu, hrozný.“ (Kamila, 39 let; syn, 

13 let) 

Pozitivní vlastnosti Facebooku pak byly viděny v moţnosti získávat přes něj 

materiály do školy, v moţnosti domluvit skrze něj nějaké společné aktivity nebo 

v umoţnění komunikace na dálku s někým, koho jiţ nemŧţeme vídat jiným zpŧsobem. 

Mezi obavami spojenými s internetem, které nebyly zastoupeny u převáţné většiny 

rodičŧ, bylo riziko staţení nějakých virŧ do počítače, navštívení pornografických stránek 

nebo přístup k informacím, které dítě ještě nemŧţe ve svém věku chápat. Dvě matky 

vypověděly, ţe neví o ţádných rizicích spojených s internetem, a ţe se v tom lépe 

orientuje manţel nebo starší syn. 

Počítačové hry 

Počítačové hry, mezi dětmi velmi oblíbené, měly mezi rodiči jak své zastánce, tak 

odpŧrce. Pozitivním rysem je podle rodičŧ to, ţe hry jsou aktivní činností, která 

podporuje logické myšlení a mŧţe u dětí podporovat kreativitu. Jedná se také o aktivitu, 

u které děti mohou relaxovat a vypustit starosti z hlavy. Někteří vidí přínos také v tom, ţe 

se nejedná jen o pasivní konzumování, jako je tomu u televize. 

„Kdyţ pak hrajou nějaký hry, kde musej přemejšlet a logicky uvaţovat a kalkulovat 

s něčim, tak to zase není tak úplně špatný, protoţe kdyţ se to naučim tam, tak to prostě umim, 

mám to v tý hlavě a můţu to pouţít i v ţivotě.“ (Nela, 37 let; synové 13 a 12 let) 
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„(…) ona hraje sama hlavně jednu hru, od svý druhý třídy, a to jsou Sims a tohle paří 

furt. Ale zase ne sama, ţe by u toho seděla nějak dlouho (…) Oblíkaj si ty postavičky a vytvářej 

příběhy. Vytváří to podle mě hrozně tu její kreativitu.“ (Bohuslav, 41 let; dcera, 14 let)  

Druhá část rodičŧ se dívá na hry velmi negativně, ale často nebyli schopni 

pojmenovat konkrétní dŧvody. Jediným konkrétním dŧvodem bylo to, ţe děti u hraní her 

dlouho vysedávají a chybí jim pohyb. U online her, kde spolu hráči navzájem komunikují, 

se pak někteří rodiče obávali toho, ţe se dítě bude přátelit s nevhodnou osobou. 

„Vadí mi třeba, ţe hrají dlouho ty Simsy o víkendu, mne se to zdá jako ztráta času, jako 

zabíjení času.“ (Dana, 42 let; dcery dvakrát 13 let) 

„A takový ty internetový hry, tak to vůbec nikdy nenašli cestu, já to tedy úplně nesnáším. 

Kdyţ někde čekám, jedu vlakem, tak ano, ale jinak mi to přijde pitomý.“ (Gita, 43 let; dcera 15 let 

a syn 14 let) 

„Ale pokud tam vysloveně mastí nějakou tu hru, tak mi to přijde fakt zabitej čas. To ať si 

radši vezme brusle.“ (Kamila, 39 let; syn 13 let) 

„(…) kdyţ hrajou online hry, kde se baví s těma kamarádama, tak jí vysvětluju, ţe nesmí 

věřit, ţe na té druhé straně je opravdu ten třináctiletej kluk, ţe to můţe být třicetiletý chlap.“ 

(Cecilie, 38 let; dcera, 14 let) 

3.1.4 Vliv negativní zkušenosti dítěte s médii 

O negativní zkušenosti dítěte s médii, která byla pro děti nebo pro rodiče 

stresující, vypověděli 4 rodiče. Všechny případy se odehrály v rámci internetu a jednalo 

se o problémy v online komunikaci. Dva otcové vypověděli, ţe jejich synové byli terčem 

šikany přes Facebook. V obou případech šikana směřovala od spoluţákŧ ze třídy, a tak se 

to rodiče snaţili řešit přes školu. Ideální řešení se ale nenašlo, a tak syn jednoho z otcŧ 

školu opustil a otec mu po této zkušenosti začal pravidelně kontrolovat komunikaci na 

Facebooku. Synovi také doporučil, aby všechny zraňující zprávy hned mazal a zakázal 

mu navazovat kontakt s kýmkoli, koho nezná ve skutečném ţivotě. Druhý chlapec na 

škole i přes tuto negativní zkušenost zŧstal a otec to nechal víceméně otevřené, protoţe 
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nevěděl, jak to řešit a doufá, ţe se to postupem času uklidní jak ve škole, tak na 

Facebooku. 

„(…) měli jsme i negativní věc, ţe si třeba kamarádi na tom Facebooku z něho trošku 

utahovali, ţe to šlo trochu i do rasismu. (…) Já nevim, jestli jsou nebo nejsou nějaký stránky, co 

se týče šikany (…),ale většinou co víme z těch médií, ţe s tim se relativně nedá nic dělat, i ta škola 

k tomu má takový stanovisko, ţe ať jde na jinou školu, a ţe oni jsou mezi sebou takoví, to prostě 

neuhlídaj.“ (Emil, 43 let; syn, 14 let) 

Třetí respondentka měla také problém s dceřiným účtem na Facebooku, ale z jiné 

strany. Dcera měla od matky zakázáno zakládat si účet na Facebooku a někdo jí zaloţil 

falešný účet s jejím jménem. Dcera z toho byla nešťastná a matce to řekla, ale vzhledem 

k tomu, ţe účet mŧţe smazat pouze jeho zakladatel a dcera nechtěla, aby po něm matka 

pátrala mezi kamarády, tak to nechaly otevřené. Nevěděly, jak jinak to řešit. V posledním 

případě si 12letý chlapec psal emaily s dívkou, která o sobě říkala, ţe jí je 10 let, ale ve 

skutečnosti jí bylo 16. Kdyţ to rodiče zjistili, nainstalovali ochranný program jak do 

počítače, tak do synova mobilního telefonu a taky jeho online komunikaci pravidelně 

kontrolovali. V tomto posledním případě to byla právě negativní zkušenost, která 

jednoznačně vedla k vyšší míře uplatňování rodičovské mediace. 

3.2 Rodičovská mediace 

3.2.1 Časové restrikce 

Regulaci času pouţívalo celkem 9 z dotazovaných rodičŧ, přičemţ ve třech 

případech se jednalo o omezování sledování televize, v 5 případech se omezovalo pouze 

uţívání počítače a internetu a v jednom případě docházelo k omezování obojího.  

Televize 

Omezování televize mělo ve všech případech kromě jednoho podobu nastavení 

limitu, do kterého se děti mohly večer dívat na televizi. Limit se pak lišil podle věku 

dítěte nebo dnu v týdnu. Čím bylo dítě starší, tím déle se mohlo dívat na televizi a 

posunutí časové hranice se také častěji uplatňovalo během víkendu, kdy nemusely děti 

druhý den do školy. 
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„Na televizi se můţe koukat do půl 11 nebo respektive na normální film od 8, co běţí, 

můţe dokoukat, nepošleme ji spát, ve všední den od pondělí do čtvrtka. V pátek, jelikoţ má 

v sobotu volno, tak v pátek jí necháváme, říkám tomu volná ruka, a do půl jedné můţe.“ 

(Bohuslav 41 let, dcera 14 let) 

Internet a počítačové hry 

Uţívání počítače, coţ se většinou týkalo surfování na internetu nebo hraní her, 

omezovali rodiče ve všech případech stanovením délky kaţdodenního uţívání. Pokud děti 

neuţívaly internet denně, rodiče jiţ neměli tendenci jim nějaké limity dávat. Přístupy 

rodičŧ se lišily jak v rozsahu stanového limitu, tak v dŧslednosti kontroly jeho 

dodrţování. Limity se pohybovaly od pŧl hodiny do dvou hodin denně. O víkendech 

většinou nastávaly dvě situace, buď rodina víkend trávila společně a dítě na internet mělo 

minimálně času, nebo rodiče o víkendu odpočívali, nedělali pro děti ţádný program a dítě 

tak trávilo na internetu více času neţ během všedních dní. Dvě matky vypověděly, ţe 

jejich děti mají jasně stanovený limit, který mají rodiče pod kontrolou a který je striktně 

dodrţován. 

„My to máme daný, u nás je to úplně rezolutně. Mají hodinu denně na počítač, kde si 

můţou hrát co chtěj v rámci moţností, takţe ten starší hraje nějaký Minecraft. (…) Oni mají 

kuchyňskou minutku, která rezolutně zapípá a hotovo, nemůţou to ani dohrát. Nemám to na očích, 

ale slyším to a konec.“ (Helena, 40 let; synové 12 let a 7 let) 

„Počítač maj limit půl hodiny a ještě si ho musej jako zaslouţit, takţe to není tak jako ţe 

automaticky. (…) kdyţ je splněno, co má bejt a nezloběj a všechno tak jo, jinak teda ne.“ (Nela, 

37 let; synové 13 a 12 let) 

Jsou to ale spíše výjimky, protoţe většina rodičŧ má s omezováním uţívání 

počítače svých dětí obtíţe. Nejčastějším problémem bylo, ţe ačkoli měly děti rodiči 

stanovený denní limit uţívání internetu, tak ho nedodrţovaly. Buď se jednalo o případy, 

kdy v rodině byli mladší sourozenci, kterým matka věnovala nejvíce pozornosti a na 

kontrolu starších sourozencŧ uţ jí nezbýval čas, a nebo se jednalo o situaci, kdy děti sice 

měly stanovený limit, ale trávily větší část dne doma samy a rodiče tak neměli šanci 

kontrolovat, zdali dodrţují domluvený limit. 
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„Tím, ţe mám ty dvojčata, tak je to strašně  problematický, člověk se věnuje hlavně těm 

malým a nestíhá hlídat ty větší tolik.“ (Beáta, 38 let; syn 14 let, dcery 10 let a dvakrát 2 roky) 

„Snaţíme se mu dávat pravidla, ale on samozřejmě, kdyţ pak nejsme doma, tak nevíme. 

Třeba mu zavolám a ptám se ho, jestli je na počítači a můţe říct cokoli. (…) Sám doma je různě, 

tak třeba 4 hodiny, někdy má ale odpoledku, někdy má krouţky, 3-4 hodiny.“ (Lenka, 48 let; syn, 

14 let) 

Zaneprázdněnost rodičů byla také jedním z hlavních dŧvodŧ, proč někteří rodiče 

nenastavili ţádná časová omezení. Vzhledem k tomu, ţe pracovali aţ do večera a neměli 

moţnost děti kontrolovat, neviděli smysl v tom, aby dětem nějaká pravidla dávali, protoţe 

by je podle jejich názoru děti stejně nedodrţovaly. Dalším dŧvodem pro nepřítomnost 

časové regulace byla také nedŧslednost rodičŧ. Někteří z nich se pravidla pokoušeli 

nastavit, ale nepovedlo se jim je zrealizovat, ať uţ z dŧvodu nedostatku vlastní trpělivosti 

nebo velké vytíţenosti. 

 

„Pravidla, no říkám mu, aby tam byl co nejmíň, ale jelikoţ chodíme pozdějc z práce, tak 

samozřejmě on zase přijde dřív, tak na tom leţí.“ (Emil, 43 let; syn 14 let) 

„(…) pravidla opravdu nějaký nemáme. Myslím, ţe bych je nevydrţela já. Kdyţ se snaţím 

něco nakázat, tak vţdycky dávám něco, co vydrţím já a já to nevydrţím odkontrolovat.“ (Kamila, 

39 let; syn, 13 let) 

Pravidla také nenastavovalo 6 rodičŧ, jejichţ děti měly volný čas vyplněný 

velkým mnoţstvím organizovaných aktivit. Tyto děti neměly díky aktivitám tolik 

moţností trávit hodně času u televize nebo počítače a zbylého volného času bylo tak 

málo, ţe rodiče neviděli dŧvod uţívání médií časově regulovat. Podle názoru většiny 

těchto rodičŧ jsou organizované aktivity ve volném čase jedinou moţností, jak omezit 

mnoţství času stráveného u počítače a televize. 

„Tak ten sport je podle mě to jediný, co to nějak vyváţí, protoţe ten internet jim nemůţeš 

zakázat a omezit jim ho časově, stejně by tě podváděly. Musí mít jinou náplň, protoţe, kdyţ jim 

zakáţeš internet, tak oni budou sedět doma a koukat, to nefunguje.“ (Eliška, 39; dcery 14 a 12 let) 

„Dcera má zase hodně povinností, toho tancování, 3krát aţ 4krát týdne 2 hodiny 

tancování. Pak přes víkendy závody, toho času je opravdu málo.“ (Gita, 43 let; dcera, 14 let) 
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3.2.2 Obsahové restrikce 

Televize 

Při regulaci obsahŧ v televizi jsou dŧleţité dva faktory. Prvním je přítomnost 

jednoho z rodičŧ doma v době sledování a druhým je umístění televize. Pokud mají děti 

televizi ve vlastním pokoji, je kontrola vhodných či nevhodných pořadŧ sloţitá. Většina 

rodičŧ reguluje dětem televizní sledování hlavně během společného sledování nebo kdyţ 

jsou rodiče přítomni u televize ve chvíli, kdy tam je i dítě. Zakazují jim hlavně filmy 

s větší mírou násilí, které podle nich přináší příklad špatného chování. Většina rodičŧ 

reguluje televizní obsahy spontánně, kdyţ zrovna vidí něco nevhodného. Jen dvě matky 

vypověděly, ţe mají sledování svých dětí pod kontrolou. Jedna z nich ale pouze tehdy, 

kdyţ je doma přítomna, protoţe neví, jak regulovat televizi v době své nepřítomnosti. 

 

„Ale někdy si říkám, ţe opatrně s některými těmi informacemi nebo filmy, ţe mohou dávat 

špatný příklad, kdyţ jsou tam nějaké ty krváky, tak řekneme to zrovna pro tebe není, trošku jí to 

redukujeme.“ (Cecilie, 38 let; dcera, 14 let) 

„(…) tak mi občas koukáme na tu Zázračnou planetu, to jsou nádherný pořady. To si 

myslím, ţe je vhodný, aby na takový věci koukali. Ale kdyţ mi minule řek, ţe se chce koukat na 

Ordinaci v růţový zahradě, to jsem teda fakt vylítla. (…) Kdyţ se kouká na Simpsonovy, tak to 

beru, ale aby koukal na nějaký seriály pro dospělý, to teda fakt ne.“ (Jana, 48 let; syn, 12 let) 

Internet a počítačové hry 

Vzhledem k tomu, ţe rodiče nemohou trávit se svými dětmi veškerý čas a 

vzhledem k tomu, ţe mají děti v dnešní době hodně moţností, jak se připojit na internet, 

je provádění obsahových restrikcí na internetu sloţité. Jedním ze zpŧsobŧ, jak zabránit 

dětem, aby se nedívaly na nevhodné obsahy, by byla jejich neustálá kontrola, coţ je ale 

nerealizovatelné. To, co lze při pohybu na internetu zakázat a zároveň i více či méně 

kontrolovat, ţe to děti dodrţují, je komunikace v rámci sociálních sítí. Zákaz Facebooku 

ale uplatňují pouze dvě matky, přičemţ dcera jedné z nich si zaloţila účet na jiné sociální 

síti, coţ uţ matka nezakázala, jen to občas zpětně kontroluje. 

„Proto jsme jí i vysvětlili, ţe i Facebook je nebezpečný v tomhle, ţe se ty lidi vydávají za 

někoho jiného a tam teda jsme jí nedovolili zřídit stránky. A nemáme to ani my s manţelem, jsme 
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takoví trošku odpůrci. Kdokoli si to můţe najít a i tu fotku jakkoli zneuţít. Zase odsud podsud ty 

sociální sítě.“ (Cecilie, 38 let; dcera, 14 let) 

Většina rodičŧ ale sociální sítě, kde jednoznačně převaţuje pouţívání Facebooku, 

nezakazuje. Sice tam vidí více negativ neţ pozitiv, ale akceptuje to jako součást ţivota 

svých dětí. V jednom případě zřídili 12letému synovi účet na Facebooku sami rodiče, 

protoţe zjistili, ţe kdyţ ho nemá, tak ho to vyřazuje ze skupiny vrstevníkŧ. 

„Někdy se zpětně podívám, ale nikdy jsem tam nic nenašla, třeba mě rozčiluje ten 

Facebook, ale zakázat to mi přijde blbý, to ho spíš vychovat k tomu, aby věděl, jak s tím má 

naloţit, ale zakázat to, to ne.“ (Kamila, 39 let; syn, 13 let) 

„Jinak spoustu času stráví na těch Facebookách, na těch sociálních sítích. (…) aţ já tedy 

občas nadávám, nicméně to tak je, kdyţ jim to zakáţu, co tím dokáţu. Tak to budou dělat potajmu, 

budou se mě bát, budou to přede mnou schovávat.“ (Gita, 43 let; dcera 15 let a syn 14 let) 

I tak se ale rodiče někdy snaţí online komunikaci regulovat. Většinou tím 

zpŧsobem, ţe dětem zakazují komunikovat na internetu s někým, koho neznají ze svého 

okolí.  

„Třeba to má zakázaný Mates s kýmkoli si dopisovat, koho nezná. Má spoluţáky, lidi, 

který zná, ale kdykoli by se mu tam objevil někdo, kdo by si s nim chtěl dopisovat, nebo chtěl po 

něm něco, fotky, takovýhle věci, tak prostě nezajímá. A je fakt, ţe ani cizí čísla nebere na mobilu, 

nic. To má vnitřně tak nastavený, ţe prostě cizí lidi, nezajímá mě.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

Pokud ale rodiče neznají všechny přátele svých dětí, mohou je děti snadno zmást. 

Poznat pravou identitu člověka na internetu lze navíc těţko a děti si mohou také cokoli 

vymyslet. 

„Já nevím, s kým tam komunikuje, občas se zeptám, kdo to je, ale jestli to bude nějakej 

úchyl a on mi řekne, ţe to je spoluţák, tak já mu to zbaštim v tu chvíli.“ (Kamila, 39 let; syn, 

13 let) 

Jiná moţnost, jak regulovat aktivity dětí na internetu, je vyţadovat od dětí svolení 

od rodičŧ k některým aktivitám. Většina dětí si nesmí nic objednávat za peníze bez 

svolení rodičŧ a dva otcové také regulují stahování. Čtyři rodiče nic neomezují, buď 
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z dŧvodu, ţe internetu moc nerozumí a nevědí co, a jak omezovat, a nebo nepovaţují 

regulaci za nutnou. 

„(…) já mu řikám: ‚nemůţeš mít všechno v ţivotě, prostě si vyber to kvalitní, nestahuj 

všechno, prostě si to projdi a pak kdyţ tě to opravdu zaujme, a máš na to i nějaký recenze od 

kamarádů, tak pak jo.‘ Tohle mu korigujem.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

Jediným jistým zpŧsobem, jak zabránit dětem ve styku s nevhodnými obsahy či 

osobami, by byl úplný zákaz počítače a internetu. To ale vyloučili všichni rodiče. Mezi 

hlavní dŧvody patřila nutnost internetu pro práci do školy a za druhé se podle většiny 

z nich jedná o společenskou nutnost, bez které by děti neobstály mezi vrstevníky. Jeden 

otec také argumentoval tím, ţe zákaz internetu by musel být spojen se zákazem mnohem 

více přístrojŧ. 

„Teď uţ jim zakázat něco znamená počítač, Nintenda, X box, telefon, prostě všechno 

moţný a to mi přijde hrozně moc uţ dneska.“ (Daniel, 39 let; syn, 9 let) 

Počítačové hry se dají kontrolovat o něco lépe. Děti většinou hrají jednu hru delší 

dobu a rodiče tak mají větší šanci poznat, kdyţ se jedná o nevhodnou hru a zakázat ji. 

Děti jsou ale šikovné a zákazy pro ně často neplatí, protoţe je umějí obejít, stejně jako 

technické restrikce, které budou popsány později. 

„Já si nemyslim, ţe kdyţ si tam dám program, který mi zablokuje stránky, tak ţe nebudou 

tak chytrý, ţe by to neobešli a nedostali se tam jinak.“ (Nela, 37 let; synové 13 a 12 let) 

Jediné případy, kdy dochází k zakazování internetu a uţívání počítače celkově, 

jsou ty, kdy to má slouţit jako forma trestu. Nevyskytovalo se to ale často a podle slov 

rodičŧ se jednalo většinou o poslední šanci, jak děti donutit něco dělat. Počítač byl buď 

zakázán úplně, nebo byl sníţen povolený čas k jeho uţívání. Nejčastějším problémem 

byly špatné známky ve škole. Sedm rodičŧ zákaz někdy uplatňovalo, dva z nich jím 

vyhroţovali, ale nikdy k tomu nedošlo. Zcela zakázat pouţívání počítače také podle nich 

úplně nešlo kvŧli škole.  
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„Kdyţ je nějakej trest, tak se mu vypíná počítač. Často ne, to uţ musí být nějakej průšvih, 

co udělaj. Zhruba třeba tejden, kdy to nemá. Ale zase, kdyţ to potřebuje ke škole, tak hold to zase 

nejde.“ (Emil, 43 let; syn, 14 let) 

Zbytek rodičŧ zákaz počítače jako trest nepouţívá, a to buď z dŧvodu, ţe se děti 

dobře učí a nedělají nic, za co by měly být trestány, a nebo se jim tento zpŧsob trestu 

neosvědčil. Co ale pouţívá většina rodičŧ, je podmínka, ţe si děti nejdříve musí splnit 

všechny povinnosti a poté teprve mohou na počítač. Dŧraz na splnění této podmínky je 

ale oslaben ve chvíli, kdy jsou rodiče nepřítomni nebo kdyţ jsou v rodině mladší 

sourozenci. V obou případech nemohou rodiče tak dobře děti kontrolovat. 

3.2.3 Technické restrikce 

Technické restrikce se mohou týkat jak televize, tak počítače, ale vzhledem 

k tomu, ţe rodiče ţádné technické blokování televize nepouţívali, bude věnována 

pozornost pouze počítači a internetu. Tento zpŧsob regulace nepatřil u rodičŧ ze 

zkoumané skupiny k oblíbeným. Kladně se k němu vyjádřily pouze 4 matky. Dvě z nich 

by chtěly nějaký program na blokování nevhodných webových stránek pouţívat, přičemţ 

jedna k tomu přistoupí, aţ bude její 12letý syn starší, a druhá by program ráda pouţila uţ 

teď, ale neví jak. Třetí matka pouţívala jednoduché blokování, kterým bylo zadání hesla 

při zapnutí počítače. Vzhledem k tomu, ţe její synové dané heslo neznali, nemohli se 

připojit na internet v nepřítomnosti rodičŧ. Poslední respondentka vypověděla, ţe její 

12letý syn má ochranný software nainstalovaný jak v počítači, tak v mobilu. Jednalo se 

o výjimku a dŧleţitým faktorem byla v tomto případě negativní zkušenost s navazováním 

kontaktŧ na internetu. 

„My to máme. My máme z toho důvodu, ţe jednou si syn začal mejlovat s nějakou 

holčičkou, který se tam nějak zpovídal a my jsme mu na ten mejl přišli a zjistili jsme, ţe holčičce 

není 10, jak píše, ale ţe jí je 16. (…)Zjistili jsme, ţe to není tak špatný, jak jsme se my lekli, ale 

udělali jsme veškeré opatření. Manţel zajišťoval nějaký program, já tomu nerozumím, aby tam 

nemoh, to samý s mobilem.“ (Helena, 40 let; syn, 12 let) 

V jednom případě má syn pouze zakázáno heslovat si svŧj účet na společném 

počítači a v druhém rodiče dceři někdy vyhroţují, ţe jestli bude trávit na počítači tolik 

času, nainstalují jí tam nějaký program. Zbylých 14 rodičŧ ale nepouţívá ţádné technické 
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restrikce, ani jimi nevyhroţuje. Většina z nich o takových programech něco slyšela, ale 

pouţívat je nechtějí. Někteří tvrdí, ţe se jedná o omezování svobody a převáţná většina 

svým dětem věří a nevidí tento zpŧsob regulace jako řešení. Dvě matky uvedly, ţe 

i kdyby tyto programy nainstalovat chtěly, nevěděly by jak. 

„Já si myslim, ţe tohle je lepší udělat domluvou nějakým způsobem, aby cejtil tu důvěru. 

Pak ho to akorát pobízí. A není vlastně moţnost, můţe se kouknout u kamaráda, kdekoli potom. 

To není podle mě řešení.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

„Neděláme to, přijde mi to jako omezování osobní svobody. Nemůţeš si myslet, ţe budeš 

mít totální kontrolu nad dítětem, kdyţ mu necháš odposlouchávat telefon a dáš mu štěnici do 

pokoje, budeš kontrolovat, kdyţ jde na internet. Ne, nebudeš mít, kdyţ tak půjde ke spoluţákovi a 

u spoluţáka stihne všechno. Rozumím tomu, kdyţ to lidi dělaj, ale nevidim to jako řešení.“ (Eliška, 

39 let; dcery 14 a 12 let) 

„Spíš to necháváme na jejich úvaze, samozřejmě, ţe v případě, ţe bych přišla na to, ţe 

chodí někam hrát poker, nebo ţe chodí na nějaký porno, tak bych s nima mluvila, ale zablokovat 

něco mi nepřijde, jít na to rovnou represí mi nepřijde prostě v pořádku.“ (Nela, 37 let; synové 

13 a 12 let) 

3.2.4 Monitoring 

Monitoring se týká výhradně internetu a jde o aktivitu, při které rodiče zpětně 

kontrolují, jaké stránky děti navštěvují nebo s kým přes internet komunikují. Devět 

rodičŧ, 2 otcové a 7 matek, tyto kontroly provádí, přičemţ všichni se zaměřují hlavně na 

to, s kým děti komunikují, a dva z nich kontrolují i historii návštěv webových stránek. 

Relativně vysoký výskyt monitoringu komunikace odpovídá tomu, ţe navázání 

nevhodných kontaktŧ přes internet a kyberšikany se rodiče nejvíce obávají. Kontroly 

probíhají nepravidelně a ve většině případŧ děti vědí, ţe se jim rodiče na Facebook nebo 

do emailu dívají. U tří rodičŧ s monitoringem pomáhají starší sourozenci.  

„A má třeba emailovou adresu, ale ví, ţe jí tam chodím, ţe se jí tam občas chodím 

kouknout, s kým komunikuje.“ (Cecilie, 48 let; dcera, 14 let) 

„(…) je teda pravda, ţe občas mu to tam prolezu úplně všude, protoţe jsem mu vysvětlila, 

ţe mně musí dát všechny hesla, protoţe mi musí důvěřovat, ţe nekoukám, co tam píše, ale spíš, 
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kdo to tam píše, jestli ho tam někdo neobtěţuje, protoţe ho mám ráda.“ (Monika, 39 let; syn, 

13 let) 

Kontroly neprovádí celkem 11 rodičŧ, z toho 3 otcové a 8 matek. Tři rodiče to 

vysvětlují tím, ţe neumí pracovat tak dobře s počítačem, aby mohli provádět monitoring, 

a dva z nich odpověděli, ţe to dělají jejich partneři. Jedna matka monitoring sice 

neprovádí, ale kdyby měla podezření, udělala by tak. Zbylých 5 rodičŧ vypovědělo, ţe se 

s dětmi snaţí vybudovat vztah postavený na dŧvěře, ne kontrole, a také si myslí, ţe se jiţ 

jedná o soukromý prostor dětí, do kterého by oni neměli vstupovat. 

„(…) pokud to nehraničí s nějakým sexuálním obtěţováním nebo něčím nebezpečným, a 

řeší jen nesmysly s kamarádama, tak to tak člověk musí brát. (…) je to i o nějaký důvěře, kterou se 

s nima snaţím vybudovat.“ (Gita, 43 let; dcera, 15 let, syn, 14 let) 

„No jako aktivně jsem to nevyhledával, ţe bych jim nějak projíţděl historii, tak oni si to uţ 

taky umí mazat (…).“ (Antonín, 41 let; synové 14 a 12 let) 

„Ale ten Facebook, co si chatujou s kamarádama, to se nedovíme úplně, jako kdyţ je to 

vyloţeně ten chat nebo skype. A to mi přijde i, ţe je to uţ i takový jejich soukromí, do toho uţ bych 

jim nelezla.“ (Adéla, 41 let; synové 14 a 12 let) 

3.2.5 Aktivní diskuse o médiích 

Zpravodajství 

Debaty o zpravodajství měly ve většině rodinách blízkou podobu. Buď se rodiče 

s dětmi o zpravodajství nebavili vŧbec, protoţe většinu dětí to nezajímalo, nebo 

spontánně komentovali to, co zrovna viděli či slyšeli a byly s nimi i děti. Toto 

komentování nebylo pravidelné a většinou se jednalo o něco, co samotné rodiče 

rozčilovalo a potřebovali to sdílet se svými dětmi. Rodiče reagovali také na to, na co se 

děti ptaly, coţ se ale také nestávalo často. Jednalo se téměř vţdy o spontánní reakci na 

nějaké momentálně prezentované mediální sdělení, které se často dětí i nějak osobně 

dotýkalo. Pokud se jednalo o komentáře rodičŧ, buď kritizovali typ zprávy ve smyslu její 

nedŧleţitosti či nesmyslnosti nebo pouţívali některé zprávy jako příklad špatného 

chování. 
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„Kdyţ jsou třeba děti u babičky, tak oni čtou Blesk, to je třeba médium, který já prostě 

nemám rád. A on to třeba čte u nich, jemu se to líbí, protoţe tam  jsou velký obrázky, je to 

chytlavý, je to rychlý, pár řádků. (…) My to u nás řešíme tak, ţe ‚to psali v Blesku, to bude zase 

nějaká blbina.‘ Jo, takţe spíš takhle nějak ho koriguju.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

„Co se týče Televizních novin, tak samozřejmě ukazujeme, kdyţ tam je něco špatného. 

Říkáme ‚hele podívej se, to běda, jak něco uděláš, uděláš nějakou krádeţ,‘ aby se do něčeho 

nenavezl.“ (Emil, 43 let; syn, 14 let) 

Reklama 

Několik rodičŧ uvedlo, ţe s dětmi o reklamách hovoří, protoţe mají stále černobílé 

vidění, ale převaţoval názor, ţe více se s dětmi o reklamách bavili, kdyţ byly děti mladší 

a teď uţ to není tolik potřeba, protoţe si děti jsou schopné udělat vlastní názor. 

„Já si myslím, ţe teď uţ jsou ve věku, kdy si to ty děti přeberou. (…) To bylo mnohem 

krušnější období úderem toho 7. a 8. roku. Ale myslím, ţe v těch 13 uţ má většina dětí vyhraněný 

zájem a jde si po tom, co chce (…).“ (Kamila, 39; syn, 13 let) 

Filmy a počítačové hry 

Komentáře rodičŧ o filmech a počítačových hrách se objevovaly také většinou 

spontánně a nepravidelně. Rodiče buď dětem vysvětlovali, ţe některé scény jsou ve 

filmech přehnané a ve skutečnosti by se to stát nemohlo nebo na některých filmových 

charakterech ukazovali příklady špatného chování. Jeden otec se ptal dcery na filmy, které 

sleduje, aby měl přehled, ale hlavně, aby s ní udrţoval kontakt. Několik rodičŧ se také 

snaţilo dětem doporučovat filmy a televizní pořady o přírodě. Jeden otec kladl dŧraz na 

rozlišení reality v počítačových hrách a ve skutečnosti. Otec, stejně jako synové, byl 

pravidelným hráčem, proto pravděpodobně cítil nutnost si toto ujasňovat.  

„To mu samozřejmě řikáme ‚hele, tady máte střílečku, oni vás zastřelej, ale v ţivotě uţ se 

nerestartujete, to uţ se nejede dál, to uţ je game over.‘ My to řikáme, aby věděl, ţe tohleto je 

úplně něco jinýho a realita je taky úplně něco jiného.“ (Emil, 43 let; syn, 14 let) 

Internet 

Diskuse s dětmi o internetu patří mezi oblíbené strategie rodičovské mediace. 

Sedmnáct rodičŧ uvedlo, ţe s dětmi hovoří o internetu. Zbylí 3 rodiče sice uvedli, ţe to 
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nedělají, protoţe na to nemají dost znalostí a zkušeností, ale dělají to jejich partneři nebo 

starší děti. Témata debat odpovídají tomu, čeho se rodiče nejvíce obávají. Vysvětlují 

dětem, ţe nesmí nikde poskytovat osobní údaje, protoţe by je někdo mohl zneuţít ve svŧj 

prospěch. Dále dětem vysvětlují, jak se chovat na sociálních sítích, a ţe nesmí vţdy věřit 

identitě člověka, s kterým komunikují, protoţe mŧţe být falešná. Častým tématem hlavně 

u dcer je podoba fotek, které umísťují na Facebook.  

„Samozřejmě jsem projíţděla fotky, který tam dávaj, o tom jsem se s nima bavila a ty fotky 

mi přišly v pohodě, nicméně tam nějaká kamarádka dávala fotky, který mi nepřišly tak v pohodě, 

taková víc odhalená a nějaké líbačky s klukem, na to, ţe tý holce je 14, tak mi to přišlo dost. (…) 

Holky samy říkaly, ţe to není dobrý. Říkala jsem, ţe to nebudeme řešit přes její mámu, tak by bylo 

dobrý, abyste jí něco řekly ony.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 

„Ona mi ukazuje, co tam má za fotky a jak se tam kdo prezentuje a pak to spolu řešíme, 

proč tam tohle dala, nebo takhle to vypadá blbě.“ (Gita, 43 let; dcera 15 let a syn 14 let) 

Někteří rodiče také dětem říkají, ţe nesmí věřit všemu, co se na internetu píše a je 

dobré mít trochu odstup. Dále jim říkají, aby nechodily na webové stránky, které mŧţou 

skýtat nějaké nebezpečí, ať uţ v podobě nevhodného obsahu nebo rizika staţení nějakého 

viru. Pornografické stránky byly rozebírány častěji u synŧ neţ u dcer. V jednom případě 

se otec syna přímo ptal, jestli nějaké takové stránky navštívil. Jiná matka ale podotkla, ţe 

synové o moţnosti návštěvy pornografických stránek ani říkat nebude, protoţe by to 

pŧsobilo jako lákadlo.  

„To jsem mu neříkala, ţe můţe najít nějaký stránky, který by pro něj nebyly vhodný, 

protoţe to bude jako cink, aby tam hned šel.“ (Jana, 48 let; syn, 12 let) 

Několik rodičŧ povaţuje pravidla o ochraně osobních údajŧ a zákaz navazování 

kontaktŧ s cizími lidmi v prostředí internetu za zcela přirozenou věc, kterou by děti měly 

dodrţovat stejně, jako je tomu v reálném prostředí. 

„Ale pořád si myslim, ţe je to jenom rozšíření toho nebudete chodit s cizíma lidma, prostě 

to samý. Nebudeš chodit s nim, ani kdyţ ti napíše po internetu, nebudeš mu posílat fotky svý 

šílený, to jsou standardní věci, nemyslim si, ţe bych jim řikal něco specielně. Je to to samý, koho 

neznaj, s tim nesměj nikdy nikam jít.“ (Daniel, 39 let; syn, 13 let) 
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Většina rodičŧ si myslí, ţe zásady, které se týkají chování na internetu, by měly 

být dětem opakovány neustále, protoţe nebezpečí v online prostředí je hodně a děti si to 

musí uvědomovat. Zároveň pak musí rodiče dětem věřit, ţe se těmito pravidly budou řídit. 

Pokud rodiče dětem tolik nevěří, uplatňují častěji restriktivní typy mediace, které byly 

uvedeny výše.  

„To opakujete milionkrát a doufáte, ţe to bude míst úspěch, to je všechno, co se s tím dá 

dělat. Člověk jim musí nějak víceméně důvěřovat. Já jim to řeknu znova a znova, ale nicméně 

musím důvěřovat, ţe to respektujou.“ (Gita, 43 let; dcera 15 let a syn 14 let) 

„Já si myslim, ţe je poučujeme neustále. Ale myslim, ţe se to musí dělat pořád, úplně 

pořád. Těch nástrah tam je hodně (…).“ (Adéla, 41 let; synové 14 a 12 let) 

3.2.6 Společné sledování a užívání 

Společné sledování televize se v rodinách respondentŧ vyskytuje nepravidelně a 

často pouze ve chvíli, kdy se všichni náhodou sejdou doma. Tři respondenti odpověděli, 

ţe spolu s dětmi někdy sledují televizní pořad Partička. Jiné konkrétní televizní pořady jiţ 

rodiče s dětmi nesledují, dávají raději přednost zhlédnutí konkrétního filmu, který si 

většinou stáhnou z internetu. Společné sledování filmŧ probíhá častěji o víkendu, kdy je 

více času. Na sledování nějakého televizního pořadu nebo filmu se většinou demokraticky 

domluví, záleţí většinou více na společném vkusu neţ na hierarchii v rodině.  

„My se většinou domluvíme, protoţe máme stejnej vkus, díky tomu, ţe jsme dvě ţenský a 

sledovaly jsme vţdycky spolu televizi.“ (Iva, 37 let; dcera, 12 let) 

Společné uţívání počítače a internetu je spíše výjimkou. Počítačové hry spolu 

s dětmi hrají pouze dva otcové, ale to jiţ v menší míře, častěji je hráli, kdyţ byly děti 

mladší. Několik rodičŧ také vypovědělo, ţe děti počítačové hry hrají častěji se sourozenci 

nebo s kamarády. Rodiče se tak často nezapojují, protoţe hry buď neumí a nebo je to 

oblast, která je vŧbec nezajímá.  

 



83 

 

3.3 Situační kontext 

3.3.1 Typ, počet a umístění mediálního vybavení 

Televize 

Minimálně jedna televize je přítomna ve všech domácnostech, kromě dvou, kde si 

rodiny vystačí pouze s počítačem a s rádiem. Ve všech případech je jedna televize 

umístěna v nějaké společné místnosti, většinou v obývacím pokoji. Pouze jednu televizi 

má 15 rodin. Ve zbylých 4 rodinách mají navíc ještě vlastní televizi děti u sebe v pokoji, 

přičemţ v jednom případě je televize zabudovaná v počítači.  

Počítač 

Nejméně jeden počítač s připojením k internetu mají všechny rodiny. Jedenáct 

rodičŧ vypovědělo, ţe mají jeden společný počítač, který pouţívají jak oni, tak děti. 

Několik rodičŧ má navíc ještě pracovní počítač, který ale pouţívají pouze oni a děti 

k němu nemají přístup. Kdyţ všichni v rodině pouţívají stejný počítač, je umístěn 

ve společné místnosti, kde se všichni pohybují nebo která je snadno přístupná. V několika 

případech se jedná o notebook, se kterým se pak kaţdý mŧţe přesouvat, kam chce, 

převládá ale počítač s pevným připojením. Zbylých 9 rodičŧ vypovědělo, ţe v jejich 

rodině mají děti buď vlastní počítač nebo sdílejí počítač se sourozencem. Počítač jen pro 

sebe, přičemţ to je většinou notebook, mají potom děti v 5 rodinách.  

Umístění počítače hraje při regulaci jeho uţívání dŧleţitou roli. Kdyţ je v rodině 

pouze jeden počítač, který je navíc umístěn ve společné místnosti, je pro rodiče mnohem 

snazší sledovat, co tam dítě dělá a také se o tom mŧţe s dítětem bavit. Kdyţ má dítě 

počítač u sebe v pokoji, je to sloţitější, ale i tak tam někteří rodiče chodí děti kontrolovat, 

kdyţ něco dělají na počítači. 

„Ona má počítač proti dveřím, takţe většinou i vidím, kde ona je.“ (Cecilie, 38 let; dcera, 

14 let) 

„On ho má v pokojíku ve svým, ale víceméně ten prostor je otevřenej, takţe jednim okem 

tam pořád vidim.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 
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Někteří ale připouští, ţe kdyţ mají děti počítač s připojením k internetu v pokoji, 

mohou se děti snadněji pohybovat na nevhodných místech a není tak snadné to 

kontrolovat. 

„(…) mohly by nahoře jít na nějaké stránky, které by pro ně nebyly vhodné a já bych na to 

nepřišla, to by se bezesporu mohlo stát.“ (Dana, 42 let; dcery dvakrát 13 let) 

„Jak jsou nahoře, tak je nemáme tolik pod kontrolou. (…) Kouknout jo, jdeme nahoru, 

samozřejmě respektujem jejich soukromí, takţe zaťukáme, teď samozřejmě vidíme, co tam je nebo 

to stáhne na lištu, tak to pak nevidíme.“ (Emil, 43 let; syn, 14 let) 

Kdyţ mají děti vlastní notebooky, tak s nimi také často sedí v místnosti společně 

s rodiči, nejčastěji k tomu ještě mají puštěnou televizi.  

„Většinou tady sedí s námi a píšou si na Facebooku.“ (Gita, 43 let; dcera 15 let a syn 

14 let) 

Mobilní telefon 

Mobilní telefon měli v této skupině dětí jiţ všichni. Rozdíly byly v tom, zdali měli 

v telefonu připojení k internetu. Většina z dětí připojení neměla, nebo měla povoleno 

připojovat se pouze přes wifi, coţ bylo nejčastěji odŧvodňováno finančními moţnostmi. 

Ve chvíli, kdy ale děti připojení měly, tak rodiče připouštěli, ţe kontrola pohybu na 

internetu přes mobilní telefon je téměř nemoţná. V jednom případě matka vypověděla, ţe 

synovi záměrně pořídili mobilní telefon s připojením k internetu.  

„A ten nejmladší teď dostal telefon, ţe má i s internetem, takţe uţ tam tolik času netráví, 

přijde sem s telefonem. Mi to vadilo vţdycky, ţe sedí tam. (…) my jsme ho museli pořád tahat dolu 

a jemu se to samozřejmě nelíbilo.“ (Lenka, 48 let; syn, 14) 

3.3.2 Přítomnost kontroly při užívání 

Přítomnost nějakého zpŧsobu kontroly ve chvíli, kdy děti uţívají internet, je 

velmi dŧleţitý faktor. Nejčastějším zpŧsobem kontroly byla přítomnost rodičŧ, popřípadě 

starších sourozencŧ či jiné blízké osoby, kdyţ dítě uţívalo internet nebo sledovalo 

televizi. Všichni rodiče, kromě těch pouţívajících technické restrikce počítače, připustili, 
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ţe jakmile nejsou doma, není moţné děti nijak regulovat. I kdyby děti měly nastavená 

nějaká pravidla, mohou je snadno porušovat a rodiče to nemohou nijak zjistit. Osm rodičŧ 

na to reagovalo tím, ţe se snaţilo dětem vyplnit jejich volný čas organizovanými 

aktivitami a ve zbylém čase jiţ byli doma spolu s dětmi. Někteří se také domnívají, ţe 

pokud budou mít děti dost kamarádŧ v reálném ţivotě, riziko navazování kontaktŧ přes 

internet se sníţí. 

„(…) přijde mi, ţe kdyţ dneska jede dcera na kytaru a pak na plavání, na který fakt chce 

jet, a tam má kamarády, se kterýma se směje a povídá a nadává, tak pak kdyţ přijde a je doma na 

internetu, tak tam za pŧl hodinu asi nebude hledat někoho dalšího. Bude mít naplněno to sociálno. 

Oni potřebujou s těma vrstevníkama někde bejt. (…)Ale kdyby je člověk nechal, tak si to sociálno 

budou hledat někde jinde a kouřit za kostelem je dneska to nejmenší.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 

12 let) 

Čtyři rodiče dětem sice organizují rŧzné aktivity ve volném čase, ale i tak tráví 

děti dost času doma samy. Šest rodičŧ pak dětem aktivity neorganizuje, nebo ve velmi 

nízké míře, a zároveň tráví hodně času v práci, takţe děti tráví někdy samy doma celé 

odpoledne. V těchto případech se podle rodičŧ samozřejmě nic ohlídat nedá a děti si 

mohou dělat, co chtějí. 

„Rodiče ještě částečně dokáţou ovlivnit, aby děti nehrály furt hry, ale většina rodičů je 

v současný době zaměstnaná a nejsou prostě v tu dobu doma, nedá se to.“ (Dana, 42 let; dcery 

dvakrát 13 let) 

„Večer uţ nebrouzdaj, ale jak kdy, kdyţ nejsme doma, tak volný pole působnosti.“ (Emil, 

43 let; syn, 14 let) 

Jedna z matek ale dodává, ţe děti v tomhle věku uţ není třeba tolik hlídat. 

„Je mu 13, tak já nemám pocit, ţe bych ho měla nějak pořád kontrolovat.“ (Kamila, 

39 let; syn, 13 let) 

Je ale nutné podotknout, ţe představy rodičŧ o tom, v jakém věku je ještě třeba 

děti hlídat, a v jakém ne, jsou velmi rŧznorodé a budou popsány později. 
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Dvě matky pouţívají technické blokování počítače, coţ je pravděpodobně jediný 

zpŧsob, jak zabránit dětem, aby na něm trávily čas v nepřítomnosti rodičŧ. 

„O počítači jako takovym přehled mám, protoţe ho máme zaheslovanej tak, aby se tam 

bez toho hesla nedostali, aby tam nechodili bez našeho vědomí.“ (Nela, 37 let; synové 13 a 12 let) 

3.3.3 Modelové chování rodičů 

To, jakým zpŧsobem sami rodiče uţívají média, má samozřejmě také vliv na jejich 

děti. Pokud se sami rodiče chovají v rozporu s tím, co říkají, mŧţe to vyvolávat v dítěti 

rozporuplné pocity a nejistotu, jak se má tedy chovat. Většina rodičŧ nezmiňovala, ţe by 

své uţívání médií přizpŧsobovala tak, aby dítěti dávala správný vzor. Pouze jedna matka 

poznamenala, ţe nechce dávat ţádná radikální pravidla ohledně internetu, protoţe by je 

sama nebyla schopna dodrţet, coţ nepovaţuje za správné řešení věcí. Jedna matka, která 

je zároveň učitelkou na základní škole, pak podotkla: 

„(…) pokud mamka sedí celej den na internetu a taťka celej den u televize, tak to dítě si 

myslí, ţe takhle je správně, protoţe rodina je pro něj prvotní. A kdyţ pak ve škole vykládaj, ţe to 

můţe být jinak, tak se to pak začne třít a je to průšvih.“ (Kamila, 39 let; syn, 23 let) 

3.4 Širší charakteristiky 

3.4.1 Širší charakteristiky rodičů 

Věk 

Věk dotazovaných rodičŧ se pohyboval mezi 37 a 48 lety. Toto rozmezí platilo 

u matek, u otcŧ měl nejmladší dotazovaný 39 let a nejstarší 43 let. Cílová skupina 

nezahrnovala osoby se zásadně rozdílným věkem ani nebyla dostatečně velká, aby šlo 

zachytit nějaké vzorce chování podle věku. I tak to ale spíše vypadalo, ţe většina 

dotazovaných rodičŧ uţívala média i mediálně výchovné strategie rŧznými zpŧsoby 

nehledě na věk. 
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Pohlaví 

V cílové skupině bylo zastoupeno 14 matek a 6 otcŧ. Při dotazu, kdo v rodině 

pracuje nejlépe s počítačem, pouze jeden otec odpověděl, ţe je to on, zbylých 5 otcŧ 

povaţovalo za schopnější některé z dětí. Dvě matky uvedly, ţe v rodině pracují 

s počítačem všichni stejně dobře, ostatní matky povaţují za nejlepšího uţivatele buď 

partnera, nebo některé z dětí. Rozdíl v celkové schopnosti zacházení s počítačem a 

internetem mezi muţi a ţenami se u cílové skupiny nedá odhadnout vzhledem 

k nevyrovnanému počtu matek a otcŧ. U ţádné z matek se ale například neobjevila 

výpověď, ţe by hrály počítačové hry ony samy nebo s dětmi, na rozdíl od otcŧ, kde sami 

nebo s dětmi hráli počítačové hry čtyři z nich. 

Vzdělání 

Většina rodičŧ měla středoškolské vzdělání, z toho 10 matek a 3 otcové. 

Vysokoškolské vzdělání pak mělo 7 rodičŧ, mezi nimi 2 otcové a 5 matek. Vzorek je opět 

malý a poměr středoškolského a vysokoškolského vzdělání navíc nevyrovnaný pro to, aby 

šlo vytvořit nějaký závěr. Většina výzkumŧ spojuje vysokoškolské vzdělání s lepšími 

uţivatelskými schopnostmi počítače a internetu. U dvou matek ale tato souvislost 

nalezena nebyla a jedna pouţívala počítač pouze několikrát do týdne pro kontrolu 

emailové schránky. Vysvětlením by mohlo být, ţe v době jejich studia nebyly počítače a 

internet ještě tak často pro studium vyuţívány, a proto si k nim skrze studium nevyvinuly 

ani bliţší vztah ani lepší uţivatelské dovednosti. 

Rodinný stav 

Převáţná většina rodičŧ ţila v manţelství, pouze ve dvou případech se jednalo 

o matky po rozvodu, které děti vychovávaly samy. Pokud se jednalo o manţelský pár, 

většinou alespoň jeden z rodičŧ s dětmi trávil část odpoledne. V případě matek 

samoţivitelek to tak nebylo, obě byly v práci aţ do večera, přičemţ v jednom případě 

měly děti odpoledne krouţky a v druhém případě trávila dcera odpoledne v bytě otce, 

který tam ale nebyl přítomen. 

Zaměstnání 

Všichni rodiče byli zaměstnaní, kromě 2 matek, které byly na mateřské dovolené. 

Čtyři matky si mohly práci přizpŧsobit tak, aby část nebo celé odpoledne trávily s dětmi. 
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Sedm matek pracovalo okolo 8 hodin denně, stejně to měli i jejich manţelé, a proto děti 

vţdy pobývaly alespoň část odpoledne samy. Jedna matka pracovala ve školní druţině, 

kde trávila čas aţ do večera, ale její synové tam většinou byli s ní. Matky na mateřské 

dovolené byly sice doma většinu dne, ale věnovaly se převáţně mladším sourozencŧm, 

takţe starší děti měly víceméně volné pole pŧsobnosti. Z otcŧ jich pracovalo aţ do večera 

5, jeden z nich si práci mohl přizpŧsobit, a tak vţdy převáţnou část odpoledne byl se 

svým synem. Ve čtyřech případech trávily s dětmi alespoň část odpoledne manţelky a 

v jednom případě byly děti většinu odpoledne doma samy. 

Šest matek pouţívá počítač v zaměstnání, zbylých deset ho v práci pouţívá 

minimálně nebo vŧbec. Z otcŧ potřebují počítač k práci 3 z nich. Většinou platilo, ţe ti, co 

pouţívali počítač v práci, uţívali denně internet a většinou měli také lepší uţivatelské 

schopnosti, neţ ti, kteří počítač v práci nepouţívali. 

3.4.2 Širší charakteristiky dětí 

Věk 

Rozmezí věku dětí bylo jasně dané zaměřením cílové skupiny, jednalo se tedy 

o děti ve věku od 12 do 15 let. Rodiče vypovídali celkem o 26 dětech, 12letých dětí bylo 

celkem 7, 13letých 9, 14letých 9 a 15leté jedno. Zpŧsoby rodičovské mediace, které 

rodiče vŧči dětem pouţívali, se výrazně nelišily podle rŧzného věku dětí. Většina rodičŧ 

měla rozdílné představy o zralosti a schopnostech dětí v rŧzném věku. Dvě matky ale 

vypověděly, ţe u starších dětí této cílové skupiny je jiţ těţké cokoli měnit. 

„Problém je, ţe ve 14 letech je člověk v podstatě hotovej. Ve 14 uţ skoro nic nezměníš. 

(…) ono se to výrazně láme, furt se na ně díváš jako na děti, ale oni uţ toho docela hodně vědí. 

(…) Nejsou úplně dospělí, ale výrazně uţ se nezmění.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 

„Od 15 let uţ je nepotrestáte, to uţ je hotovej člověk.“ (Monika, 39 let; syn, 13 let) 

Pohlaví 

Celkem bylo zastoupeno v měření 26 dětí z cílové skupiny. Chlapcŧ bylo 16 a 

dívek 10. Zkušenější i méně zkušení uţivatelé byli jak mezi dívkami, tak mezi chlapci. 
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Menší rozdíl byl u počítačových her, kde chlapci hráli počítačové hry téměř denně, oproti 

dívkám, které je tak často nehrály. 

Sourozenci 

Počet dětí v rodině hrál svoji roli jak v míře uţívání rodičovské mediace, tak 

v uţivatelských schopnostech dětí. Rodiny, ve kterých bylo pouze jedno dítě, byly celkem 

4. Nejvíce bylo rodin se dvěma dětmi, a to 12, přičemţ 4 z nich měly obě děti ve věku ze 

zkoumané cílové skupiny. Rodin se třemi dětmi bylo 5 a v jedné rodině byly 4 děti. 

V případě vícečetných rodin platilo, ţe pokud tam byly malé děti, rodiče věnovali nejvíce 

času jim a ty starší byly mimo hlavní pozornost. Nejvíce pozornosti ze strany rodičŧ pak 

bylo naopak věnováno jedináčkŧm. 

Zajímavá spojitost se objevovala mezi uţivatelskými schopnostmi dětí z cílové 

skupiny a přítomností starších sourozencŧ. Pokud měly děti nějaké starší sourozence, 

většinou s rozdílem dvou aţ tří let, často měly podobné uţivatelské schopnosti jako ti 

starší sourozenci. 

„Mladší děti přijdou dřív k tomu počítači, protoţe kdyţ tam sedí ten starší, tak oni se 

k němu prostě přifaří, to mají ty mladší děti prostě výhodu. To samé s telefonem. Nemyslím si, ţe 

tam je zásadní rozdíl.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 

„Já myslim, ţe je ta uţivatelská schopnost stejná, protoţe se to učí od toho nejstaršího a 

ten, kdyţ to říká jednomu, tak je u toho i ten druhej. Takţe já myslim, ţe to je stejný.“ (Nela, 37 

let; synové 17, 13 a 12 let) 

Typ školy 

Převáţná většina dětí ze zkoumané skupiny navštěvuje základní školu, tři chodí na 

osmiletá gymnázia a 4 na soukromé školy. Rozdíly nebo podobnosti mezi dětmi 

z rŧzných typŧ škol se nepodařilo v takto malém vzorku zachytit. 

Výuka mediální výchovy ve škole 

Většina rodičŧ vypověděla, ţe děti mají ve škole informatiku, ale mediální 

výchovu ne nebo o tom oni alespoň nevědí. Mediální výchovu ve škole mají děti dvou 
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matek, přičemţ povědomí, ţe tento předmět děti mají, pravděpodobně ovlivnilo i to, ţe 

matky dělají vychovatelky ve stejných školách, kam dochází jejich děti. 

3.5 Mediální vzdělávání rodičů 

Zkušenosti s médii a zpŧsoby jejich uţívání rodiči jiţ byly popsány, v této kapitole 

se zaměříme více na to, jaký zpŧsob ´učení´ o médiích jim připadá přirozený a zdali se 

v některých oblastech cíleně vzdělávají, nebo naopak vŧbec ne. Také nás zajímalo, zdali 

by měli zájem o mediální vzdělávání, které by jim mohlo pomoci s uplatňováním 

mediálně výchovných strategií u jejich dětí. 

3.5.1 Způsob získávání informací o médiích 

Rodiče mají většinou jasnou představu o tradičních médiích, jakými jsou televize 

a tisk. Jejich kaţdodenním uţíváním si o nich vytváří názor a nevidí dŧvod, proč by si 

měli o médiích zjišťovat něco navíc. Více se vyjadřovali k získávání informací o internetu 

a jeho rizicích. 

Převáţná většina rodičŧ získává informace o nebezpečí na internetu z médií, 

zároveň ale připouští, ţe by jich klidně mohlo být víc. Příjem těchto informací je vţdy 

náhodný, ţádný z rodičŧ nikdy informace o rizicích na internetu cíleně nevyhledával. 

I v případech, kdy rodiče zjistili, ţe se dítě setkalo s nepříjemnou zkušeností, nedošlo 

k hlubšímu rozšiřování vědomostí o rizicích. Rodiče sice většinou zpřísnili kontrolu a 

dohledali informace, které se týkaly konkrétního problému, ale o jiná moţná rizika se 

nezajímali. Jedna matka vypověděla, ţe děti přinesly ze školy letáky o bezpečném 

internetu a jedna, ţe o těchto věcech ví, protoţe sama chodí na hodiny informatiky, kde 

jim to říkají. Druhým nejčastějším zpŧsobem získávání informací byla vlastní ţivotní 

zkušenost nebo zkušenosti jiných lidí. 

„Selský rozum. Člověk to slyší všude, co se kde děje a nepotřebuje ţádný pokyn.“ (Dana, 

42 let; dcery dvakrát 13 let) 

„To jsou ty zkušenosti, který třeba máš ze svý zkušenosti nebo z jinejch a snaţíš se jim 

vyvarovat. Takţe logickou cestou dojdeš k tomu nejmenšímu způsobu, abys ho chránila.“ (Cyril, 

40 let; syn, 13 let) 
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V tomto případě se také u několika rodičŧ objevil efekt třetí osoby, kdy viděli 

problém ve větší míře na ostatních, ale sebe a své děti povaţovali za bezproblémové. 

„Ale myslím si, ţe ten, kdo je aspoň trochu inteligentní, tak mu to docvakne. Někomu to 

nedocvakne, tak to potřebuje mít z nějakého pokynu (…).“ (Dana, 42 let; dcery dvakrát 13 let) 

„Je to tak dostupný, ţe by bylo dobré, aby bylo dostupný i nějaké zabezpečení a 

vysvětlení, co jo a ne. To si myslim, ţe asi jo, protoţe spousta lidí v tom neumí vůbec chodit.“ 

(Gita, 43 let; dcera 15 let a syn 14 let) 

Někteří rodiče ale také připouštějí, ţe ani oni sami se na internetu nechovají vţdy 

bezpečně nebo nemají zcela jasno, co všechno by dětem měli vysvětlovat. Děti také často 

umí pracovat s internetem lépe neţ oni. 

„(…) problém je, ţe sama nevím, co všechno jim mám říkat. Já se třeba taky nechovám 

úplně bezpečně na tom internetu. (…) Furt to těm dětem mordovat, to je taky těţký.“ (Eliška, 

39 let; dcery 14 a 12 let) 

3.5.2 Postoj k mediálnímu vzdělávání 

Všichni rodiče se vyjádřili k moţnosti vzdělávání ohledně bezpečnosti na internetu 

kladně, odlišovala se ale míra zájmu a také, co konkrétně a jak má být prezentováno. Co 

se týká formy, tak většině by vyhovovaly webové stránky, všichni mají připojení na 

internet, a tak by se k tomu mohli snadno a rychle dostat. Jedna matka by dávala přednost, 

kdyby informace vycházely ve formě časopisu nebo byly součástí magazínŧ pro ţeny. 

Ačkoli byly webové stránky jako nosič informací nejpřijatelnější, objevovaly se často 

výhrady ohledně jejich vyhledání. Jako řešení rodičŧm připadalo, kdyby byl odkaz dané 

stránky umístěn na webových stránkách, které lidé pravidelně navštěvují sami od sebe. 

Nebo kdyby byla v rámci oblíbených zpravodajských serverŧ sekce, která by se rizikŧm 

na internetu věnovala, a nejlépe aby byla pravidelně obměňována, aby to udrţelo 

pozornost čtenářŧ. Rodiče zdŧrazňovali, ţe lidé musí o takových stránkách tušit dopředu, 

protoţe kdyţ je začínají hledat ve chvíli, kdy se něco stane, je jiţ pozdě.  
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„To nevím, kdo by na takový web šel, nebo co by zadal, jak by se tam dostal. Přijde mi 

problematické, jak to nazvete.“ (Dana, 42 let; dcery dvakrát 13 let) 

„(…) takţe spíš by na to musely být odkazy zajímavý, ze zajímavých stránek ze seznamu, 

z googlu českého, z tuhletěch stránek, kam ty lidi choděj hodně, tak kdyby tam byly odkazy 

s něčim.“ (Daniel, 39 let; syn, 13 let) 

Několik rodičŧ se ale dívalo na web jako na nereálné řešení, protoţe by se podle 

nich na tyto stránky nikdo sám od sebe nepodíval. Jako přijatelnější se jim zdálo rozdávat 

letáky ve školách, kde se to dostane ke všem dětem a rodiče pro získání informací nemusí 

vynaloţit větší úsilí.  

Co se týká obsahu, roli opět hraje zaneprázdněnost a nevelký zájem rodičŧ. Dávali 

by přednost něčemu stručnému, spíše takovému desateru nejdŧleţitějších informací. 

Jednalo by se hlavně o to, jak reagovat, koho kontaktovat, jak si v nějaké chvíli pomoci. 

O širší vysvětlování, co se mŧţe stát, uţ takový zájem nebyl. Jedna z obav se týkala také 

manipulace daného sdělení nebo toho, ţe kdyby tyto informace našly děti, slouţilo by to 

pro ně spíše jako inspirace. 

„Ale zase je to médium, zase je to problém, ţe ti to tam někdo napíše a nalajnuje ten tvůj 

ţivot. Je to riziko toho ovládání člověka přes tohle je dost velký a dost silný. Jo, ţe si neutváříš 

nějakej svůj názor, nějakou svojí myšlenku, ale přijímáš pořád, ať to je veškerá forma (…).“ 

(Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

„Pro rodiče určitě, ale aby si to četly děti, protoţe pro ně by to byl naopak návod, co teda 

se můţe.“ (Iva, 37 let; dcera, 12 let) 

3.5.3 Zodpovědnost za mediální výchovu dětí 

Všichni rodiče se shodli na tom, ţe zodpovědnost za mediální výchovu dětí mají 

v prvé řadě oni sami. Devět rodičŧ pak vypovědělo, ţe by se v této oblasti měla zapojit 

i škola. Neměla by zcela přebírat úlohu rodičŧ a nahrazovat domácí výchovu, ale spíše by 

na ni měla navazovat a rozšiřovat ji.  
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„Všichni mají zodpovědnost. Já jako rodič, je to moje věc, abych mu to řekla. Ale 

očekávám od tý školy, ţe jim to tam řeknou (…).“ (Helena, 40 let; syn, 12 let) 

Děti se v tomto věku začínají navíc více zajímat o okolní svět a rodiče pro ně 

přestávají být tak dŧleţití. Škola mŧţe také nabídnout hlubší náhled na mediální 

problematiku. 

„Já si myslim, ţe v tý pubertě jsou pro ně rodiče míň a míň důleţitý a nabývají kamarádi 

a okolní svět. (…) Oni s těma rodičema komunikovat nechtěj, chtějí dospívat a otvírat se tomu 

světu a podle mě proto v tý škole toho můţou hodně udělat (…).“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 

„Ve škole zase kdyţ mají ten předmět, tak na to mají odborníka a ten ví jiný věci neţ ty 

rodiče.“ (Iva, 37 let; dcera, 12 let) 

Dva otcové viděli ale problém školní výuky v tom, ţe jakmile jsou děti ve 

skupině, ze všeho si spíš dělají legraci a diskuse o médiích a rŧzná varování by tak 

nebraly vŧbec váţně. Tři rodiče zmínili, ţe by část zodpovědnosti měla převzít sama 

média a jeden otec zdŧraznil, ţe zodpovědnost musí mít také dítě samotné. 

„Určitě on sám a rodiče, jednoznačně. (…) Buď to koupim a přijmu to, nebo to nepřijmu. 

Ale furt to záleţí jenom na mně, jestli se nechám ovlivnit. Ale nemůţu nikdy říct, ty za to můţeš, ţe 

jsem si koupil tyhle noviny.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

3.6 Dětské užívání médií 

Rodiče popisovali, jak často, jaké mediální obsahy a jakým zpŧsobem jejich děti 

uţívají. Zde je ale třeba zdŧraznit, ţe se jedná o pohled rodičŧ, který se mŧţe od reálné 

situace nebo od pohledu dětí ve větší či menší míře odlišovat. 
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3.6.1 Množství času s médii 

Televize 

Podle většiny rodičŧ tráví děti u televize méně času neţ u počítače. Nejčastější 

podoba sledování televize je ráno před odchodem do školy a večer před spaním, kdy se 

často dívají i společně s rodiči. Pokud mají děti televizi v pokoji, mnoţství odsledovaného 

času se zvyšuje. Tyto děti často pouţívají televizi jako kulisu při uţívání počítače a 

rozloţení času u televize a u počítače je pak v těchto případech pŧl na pŧl. Vyšší 

sledovanost televize v porovnání s pouţíváním počítače se objevila pouze ve dvou 

případech. V prvním z nich měly děti heslo v počítači a nemohly ho pouţívat 

v nepřítomnosti rodičŧ, oproti televizi, která byla dostupná pokaţdé. V druhém případě se 

jednalo o chlapce, kterému byl internet dlouho rodiči zakazován a zpřístupněn aţ 

v nedávné době. 

„My jsme mu v tom vţdycky spíš bránili, aby na ten internet chodil, on chodil do 

Waldorfský školky a tam jsou ty média úplně potlačený. Takţe on nikdy neměl přístup a k televizi 

zřídka, takţe se nám to teď vymyká kontrole. Ale on na to není zvyklej na ten počítač, musí 

vyvinout nějakou činnost, aby něco dělal, občas tam hraje hru, ale fakt jako málo (…).“ (Jana, 48 

let; syn, 12 let) 

Více také děti sledují televizi, kdyţ rodiče nejsou doma nebo o víkendu. 

Internet 

O tom, ţe děti pouţívají internet častěji, vypovídá i větší mnoţství regulace, které 

vŧči němu rodiče uplatňují. Dŧleţitými faktory, které ovlivňují, kolik času dítě stráví 

u počítače, jsou přítomnost kontroly při uţívání počítače, mnoţství jiných aktivit ve 

volném čase a počet dětí v rodině. Pokud mají děti hodně organizovaných aktivit ve 

volném čase, limituje to samo o sobě čas, který děti mohou trávit u počítače. Rodiče 

těchto dětí pak také často jiţ pouţívání počítače časově neregulují, protoţe zbylého 

volného času není tolik. Minimálních časových restrikcí se také dostává dětem, které 

nepouţívají internet denně. Mnoţství času stráveného na internetu se úměrně zvyšuje, 

pokud dětí mají málo aktivit ve volném čase, nejsou nikým kontrolovány a v rodině je 

více mladších sourozencŧ. I při nastavených pravidlech ohledně doby uţívání, se 

mnoţství času zvyšuje, pokud rodiče nejsou přítomni. 
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V případě denního uţívání internetu se pohybovala doba uţívání od 30 minut do 

4 hodin, přičemţ niţší dobu uţívání měly vţdy děti s větším mnoţstvím aktivit a 

přítomností kontroly. Mnoţství času pak bylo nejvyšší u dětí, které neměly ţádné jiné 

aktivity a trávily většinu času doma bez rodičŧ. Osmnáct rodičŧ vypovědělo, ţe jejich děti 

uţívají internet denně, pouze u 2 případŧ to bylo několikrát do týdne. O víkendu se doba 

trávená na internetu většinou zvyšovala, niţší byla pouze v případech, kdy rodiče 

naplánovali nějakou společnou aktivitu s rodinou. 

3.6.2 Typy mediálních obsahů 

Televize 

Ačkoli televize není hlavním médiem pro tuto skupinu dětí, určitou dobu denně 

u ní stráví a mají také některé oblíbené pořady. Mezi nejoblíbenější seriály patří podle 

rodičŧ Simpsonovi a Teorie velkého třesku. Chlapci se pak navíc dívají na Top Gear nebo 

Comeback. Dívky mají zase rády Chůvu k pohledání nebo Jak jsem poznal vaší matku. 

Kdyţ sledují televizi ráno, dívají se často na kreslené seriály. Z českých pořadŧ je 

oblíbená Partička, kterou děti také často sledují spolu s rodiči. Chlapci také někdy sledují 

sportovní přenosy se svými otci. Co se týká filmŧ, tak častěji si děti filmy stáhnou 

z internetu, neţ aby se dívaly na něco, co běţí v televizi. Většina dětí si na oblíbené 

pořady čas speciálně nevyhrazuje, ale kdyţ jsou doma v době jejich vysílaní, tak se na ně 

podívají. Několik dětí také sleduje televizní zpravodajství spolu s rodiči. Právě večerní 

zpravodajství je v několika rodinách jakýmsi mezníkem, kdy se rodina sejde a začne 

odpočívat po pracovním dni. Rodiče dokáţí vyjmenovat konkrétní pořady, které sledují 

jejich děti ve chvíli, kdy jsou tyto pořady vysílány v době přítomnosti rodičŧ 

v domácnosti. O pořadech, které děti sledují v době jejich nepřítomnosti nebo ve vlastních 

pokojích, uţ takový přehled nemají. 

Tisk 

Tištěným médiím děti věnují nejméně pozornosti. Většinou se jedná o časopisy, 

které se věnují oblasti, která děti zajímá. Pro dívky to jsou dívčí časopisy jako Top Dívka 

nebo dětské kreslené časopisy a u chlapcŧ jsou to většinou časopisy z oblasti sportu nebo 

informačních technologií.  
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„No noviny nečtou tyhle děti, to určitě ne. Potom časopisy třeba z oboru toho, co je třeba 

zajímá, nám domů chodí Handball, tak to pročte, v tom leţí.“ (Kamila, 39 let; syn, 23 let) 

Internet 

U všech dětí, kromě těch, které to mají zakázané, je samozřejmá přítomnost na 

sociálních sítích, kde ve své oblíbenosti jednoznačně vede Facebook. Ten je většinou 

zapnutý po celou dobu uţívání internetu a děti ho prŧběţně kontrolují. Dva rodiče uvedli, 

ţe jejich děti si na Facebooku chatují minimálně a mají ho spíše proto, aby se 

neodlišovaly od vrstevníkŧ. V obou případech se jednalo o chlapce. 

„Všichni maj‘ Facebook, tak my máme taky Facebook, ale nemaj tam ţádný chaty nic.“ 

(Nela, 37 let; synové 13 a 12 let) 

Mezi další komunikační kanály patří Skype, Lidé.cz nebo komunikace v rámci 

online her. Velmi oblíbené jsou mezi dětmi počítačové hry, 18 rodičŧ uvedlo, ţe nějaké 

hry jejich děti hrají. U zbylých dvou hrály děti počítačové hry, kdyţ byly mladší, a 

v současné chvíli uţ mají jiné zájmy. Nejpopulárnější hrou jsou The Sims, které hrají sice 

častěji dívky, ale chlapci jsou zastoupeni také. Jedná se hru, ve které je simulován 

skutečný ţivot a hráči se musí starat o svoji postavu, kterou si vytvoří. Strategické nebo 

akční hry hrají častěji chlapci. Několik jich hraje Minecraft, coţ je kreativní hra, kde si 

mohou děti postavit jakékoli budovy či města z kostek. Většina chlapcŧ hraje také bojové 

hry, ve kterých se střílí nebo závodí. Tyto typy her také někdy hrají se svými otci. Jedna 

matka se dostala kvŧli počítačové hře se svým synem do konfliktu. 

„(…) on má od 3. třídy rád GTA
24

, jenţe jsem si někdy přečetla od psychologů, ţe to není 

hra vhodná pro děti do 18 let. Prostě, ţe mu vnuká určitý postoje, který jsou nepřiměřený tomu 

věku a to je u nás boj. Ta hra je o tom, ţe navádí děti, aby kradly, no hrozný, to je příšerná hra. 

(…)Tak si o tom povídáme hodně, protoţe potom byl takovej agresivní, nebo ne agresivní, takovej 

hrubej aţ do zla.“ (Monika, 39 let; syn, 13 let) 

                                                 
24

 GTA neboli Grand Theft Auto (Velká loupeţ aut) je série velmi úspěšných počítačových her 

vycházejících od roku 1998. Děj se odehrává ve velkém městě, kde je hráč postaven do role zločince 

a stoupá v hierarchii organizovaného zločinu. Mezi jednotlivé úkoly, které musí hráč splnit, patří bankovní 

loupeţe, vraţdy nebo jiné trestné činy. Mŧţe se ale také účastnit rŧzných závodŧ nebo se učit létat letadlem. 

Hra je postavena na svobodě při hře, kdy se hráč sám rozhoduje, co bude dělat dál. (Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_%28s%C3%A9rie%29>.) 
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Všechny děti také pouţívají internet ke studiu ve škole, ať uţ se jedná 

o vyhledávání informací nebo zasílání domácích úkolŧ v elektronické podobě. Rodiče 

oceňují snadnost dohledání informací na internetu, ale jako negativní často vidí, ţe děti 

informace většinou jen zkopírují a více nad textem nepřemýšlí. Mezi oblíbené aktivity 

dětí také patří přehrávání videí nebo pouštění hudby na youtube. Zpravodajství většinu 

dětí nezajímá, výjimkou je v některých případech čtení senzací nebo zpráv z černé 

kroniky. 

Co se týká sdělení se sexuálními obsahy, většina rodičŧ přímou zkušenost s tím, ţe 

by dítě viděli na takové stránce, nemá. Přibliţně polovina si myslí, ţe tam ani nechodí, 

druhá naopak říká, ţe je klidně moţné, ţe tam děti byly. Osobní zkušenost měli akorát 

dva rodiče, kde se jeden otec svého 14letého syna otevřeně zeptal, zda takové stránky 

navštívil a dostalo se mu vyhýbavé odpovědi, ţe ano. A v druhém případě matka na 

takových stránkách svoji dceru přistihla. 

„Víme, ţe tam jednou vlezla, takhle přes něco, nějaký obrázky tam byly kreslený, ale aţ 

skoro pornografický nebo erotický, tak jsem jí říkala, ţe to pro ni není vhodný a ona říkala, ţe se 

tam dostala omylem.“ (Cecilie, 38 let; dcera, 14 let) 

Platí zde přímá úměra, ţe čím lépe rodiče rozumí internetu a čím více času tráví 

spolu s dětmi, kdyţ pouţívají internet, tím lépe vědí, co tam děti dělají. 

3.6.3 Způsob používání médií 

Jeden z největších rozdílŧ oproti sobě vidí rodiče v tom, ţe děti pouţívají média, 

hlavně počítač a mobilní telefon, jiným zpŧsobem. 

„Docela mě překvapili, protoţe oni se ten počítač učí úplně jinak neţ my. My jsme přišli 

k počítači prostřednictvím práce, takţe my jsme se naučili takový to uţivatelský pracovní. Oni to 

mají z úplně jiného konce, oni tam jdou přes zábavu. (…) My jsme si třeba k televizi sedli a 

koukali, ale pro ně to není, kdyţ se jim něco nelíbí, tak jdou pryč, oni mají ten počítač víc zaţitej. 

Mají bliţší vztah s počítačem neţ s televizí.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 
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„On (syn) je mobilní úchylák, on nerad telefonuje, ale má rád mobily jako takový, 

aplikace, hry, hudba. (…). Ţe by cestoval někde sám, to ne. Takţe potřeba těch aplikací, to spíš 

byl ten důvod. Do dneška to má spíš jako počítač.“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

Jiným oblíbeným zpŧsobem je uţívat internet a u toho mít puštěnou televizi jako 

kulisu. Kdyţ mají děti svoji televizi v pokoji, tak je to téměř pravidlem, ale často to tak 

dělají i ve chvíli, kdyţ mají notebook, který si mohou přenést ke společné televizi. 

Rodičŧm tento styl většinou nepřipadá zcela ideální a navíc je rozčiluje, ţe kdyţ dítě 

uţívá počítač i internet najednou, tak i kdyţ sedí ve společné místnosti s rodiči, téměř 

vŧbec s nimi nekomunikuje. Vyhledávání informací na internetu není pro některé děti tak 

atraktivní a přednost dávají počítačovým hrám. 

„(…) kdyţ musej něco hledat, tak je to vopruz, protoţe to je do školy. (…) Média, aby je 

aktivně pouţívali k čemukoli, to ne, mají jenom ty hry v podstatě.“ (Nela, 37 let; synové 13 

a 12 let) 

3.6.4 Komunikace směrem od dětí k rodičům 

Komunikace ohledně uţívání médií 

Problém spojený s neznalostí uţívání médií se týká hlavně počítače a internetu, 

u televize není třeba nic zásadnějšího vysvětlovat. V otázce debat ohledně uţívání 

počítače a internetu záleţí na tom, jaké má rodič uţivatelské schopnosti. Většina rodičŧ, 

která neumí s počítačem nebo internetem pracovat tak dobře, řekla, ţe se jich děti na 

problémy s uţíváním ptát nechodí, protoţe se chodí ptát toho v rodině, který práci 

s počítačem a internetem ovládá nejlépe. Zručnější byli většinou otcové nebo starší 

sourozenci. Velmi často byly ale uţivatelsky zručné děti samotné, a proto se nikoho na 

nic ptát nechodily.  

„Člověk sám něco ví. (…) Ale to uţ je dneska pozdě, to uţ mě sami předčili ve všech těch 

věcech, který dokáţou a já ne.“ (Gita, 43 let; dcera 15 let a syn 14 let) 

Kdyţ se děti ptaly, tak se většinou jednalo o problém spojený s instalováním 

programu, tiskárny apod. Pomoci také někdy potřebovaly s dohledáním informací. Práci 

s internetem ale většinou ovládají dobře a pokud něco nevědí, samy si to dohledají.  
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„Já mám pocit, ţe oni si tak jako na všechno přišly sami. Oni si k tomu počítači prostě 

odmalička sedali, aţ se proseděli k tomu, ţe všechno vědí. Nepřijde mi, ţe bych jim tam měl něco 

vysvětlovat, teda kromě toho o ochraně soukromí (…).“ (Antonín, 41 let; synové 14 a 12 let) 

Komunikace ohledně obsahu médií 

Co se týká komunikace o mediálních obsazích, hovoří děti někdy i o televizních 

obsazích. Buď s rodiči komentují pořad, který právě společně sledují nebo se ptají na 

význam některých scén. Zpravodajství je zajímá minimálně, ale kdyţ uţ si na internetu  

nějaké senzace nebo zprávy z černé kroniky přečtou, vypráví o tom často rodičŧm nebo se 

ptají na něco, čemu nerozumí. Na zpravodajská sdělení se ptají nejčastěji, kdyţ je zrovna 

vidí nebo slyší a rodiče jsou s nimi. Více registrují zprávy, jejichţ obsah se dotýká 

některých z jejich osobních zájmŧ. 

„Tak všimnou si, ţe se převrátila loď, tak to je jako zaujalo. Zaujalo je z tý lodi, ţe ty lidi 

museli doplavat k pevnině, ale ţe to byl kousek, oni obě dobře plavou, takţe říkaly, ţe čtvrt 

kilometru k moři nic není a co s tím nadělaj. (…)Tam ale bylo, ţe jedna pani byla plavec a manţel 

neplavec, a ţe ho snad dovlíkla na břeh, tak to jako obdivovaly, to je zaujalo.“ (Františka, 45 let; 

dcery 14 a 13 let) 

„Teďka tady pořád řešil tu věc v té Americe, tu PIPU, tak to tady řešil celý večer, aţ jsem 

mu musel říct, ţe mi to říká po desátý. (…) Kdyţ se to dotýká Facebooku a Youtube, tak to je 

průšvih pro ně. To bylo poprvé, co jsem měl pocit, ţe je něco zaujalo, protoţe měli pocit, ţe se jich 

to osobně dotýká.“ (Antonín, 41 let; synové 14 a 12 let) 

Co se týká internetu, tak děti rodičŧm někdy ukazují videa, která je zaujala nebo 

jim popisují, čeho dosáhly v některé počítačové hře. Dívky někdy ukazují fotky svých 

kamarádŧ na Facebooku. Děti ale také často sdílejí svoje mediální záţitky se sourozenci. 

Komunikace o mediálních obsazích není častá nebo pravidelná a děti většinou rodičŧm 

něco prezentují, málokdy se jich na něco ptají. 

„Všechno si vygooglujou. Nemají tendenci se ptát. A hlavně dneska v těch 14, 12, oni si 

všechno najdou. Oni se tě neptají, naše holky mají pocit, ţe všechno vědí, všechno si zjistí, a ţe tě 

vůbec nepotřebujou.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 
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Při dotazu, zdali by děti přišly nahlásit něco podezřelého, kdyby se s tím setkaly 

na internetu, odpověděla většina rodičŧ, ţe ano, někteří si naopak mysleli, ţe spíš ne. 

„I na tom Facebooku, jak se pohybuje s holkama ze třídy, tak kdyby tam bylo něco 

podezřelého, tak nám to musí hlásit. (…) Kdyby něco, tak ona by nám to řekla.“ (Bohuslav, 41; 

dcera, 14 let) 

„Já si myslím, ţe se to stalo, nepochybuju o tom, co si někdy zadaly do vyhledávače. 

Nevěřím tomu, ţe by ne. Ale protoţe prostě ‚tohle se mámě neříká, protoţe máma by měla blbý 

kecy‘. V tomhle si nedělám iluze, určitě tam na něco narazily, a myslim si, ţe by mi to neřekly. (…) 

Nejsem si taky úplně jistá, ţe všechno mají rodiče vědět.“ (Eliška, 39 let; dcery 14 a 12 let) 

„Asi podle toho, jak by to cejtila, kdyby tam třeba bylo něco, co by mohlo tý kamarádce 

ublíţit, tak si myslim, ţe by mi to neřekla, protoţe by měla strach, abych já nešla za její 

maminkou, to je těţko takhle říct. Ale myslím, ţe kdyby jí tam něco trklo a trápilo, ţe by mi to asi 

řekla.“ (Iva, 37 let; dcera, 12 let) 

Většina z nich ale podotkla, ţe celková komunikace je dŧleţitá a v případech, kdy 

rodiče s dětmi probírali všechna témata, předpokládali, ţe by se dítě svěřit přišlo. 

„My s ním probíráme veškerý věci, veškerý témata, takţe on nemá potřebu něco dělat 

tajně. On kdyţ jde, tak se zeptá, bavíme se o tom, tak fajn, tak se koukni. (…)Třeba měl problémy 

se šikanou tam v tý jedný škole, spíš přišel a řekne, tady zase o mě psali na Facebooku takovýhle 

blbiny (…).“ (Cyril, 40 let; syn, 13 let) 

„Myslím, ţe holky mají dostatečný přístup ke všem informacím, které potřebují a nikdy 

jsme jim ţádné neupírali a ani, co se týká sexu. Naopak, o všem pořád mluvíme a myslím, ţe 

nemají potřebu.“ (Dana, 42 let; dcery dvakrát 13 let) 

3.6.5 Reakce dětí na mediální výchovu rodičů 

Většina rodičŧ připouští, ţe si není jistá, nakolik si jejich děti berou poučování 

o médiích k srdci. Děti často nereagují nijak nebo odvětí, ţe nejsou ţádní hlupáci a dávno 

uţ to všechno znají.  
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„(…) teď jak jsou pubertálně protivný, tak mi vţdycky říkají ‚No jo, vţdyť nám to říkáš 

pořád, my uţ to všechno víme.‘ Teď jsou v takový fázi, ţe mají pocit, ţe kdyţ jim to opakuju, tak si 

myslím, ţe jsou pitomý. Berou to tak, ţe se o tom pořád mluví a pořád se to říká.“ (Dana, 42 let; 

dcery dvakrát 13 let) 

Jeden z otcŧ ale podotýká, ţe ačkoli děti proti poučování většinou vzdorují, 

nakonec si z toho přeci jen něco odnesou. 

„On stejně jako první řekne ‚ale, co,‘ ale pak si to nechá projít hlavou. (…) Musíš nechat, 

aţ mu to projde tim mozkem, to je takovej ten vzdor, teď to máš takovej ten vzdor jako všechno 

vim, všechno umim, všude jsem byl. A pak to dojde k tomu stádiu, ţe řekne ‚no dobře no‘.“(Cyril, 

40 let; syn, 13 let) 

Děti také často lépe přijímají nějaké rady od starších sourozencŧ neţ od rodičŧ. 

K nejběţnějším konfliktŧm dochází ohledně časové regulace uţívání médií. Kdyţ ale 

rodiče pouţívají časové restrikce pravidelně a kontrolují jejich dodrţování, děti si na to 

zvyknou a tolik se proti tomu nevzpouzejí. Ve chvíli, kdy jsou ale časové hranice 

pouţívání médií rozostřené, děti se dohadují častěji a nechtějí aktivitu přerušit. Časté 

rozpory také nastávají, kdyţ děti nesplní podmínku, která vede k tomu, aby měly 

povolený počítač nebo televizi. Některé děti nepřijímají dobře monitoring jejich 

komunikace na sociálních sítích. Jedna matka vypověděla, ţe jí její 13letý syn nechce 

dávat hesla od Facebooku a jiná se setkala s odpovědí, ţe syn se matce také do emailové 

pošty nedívá. Na některá radikální řešení rodičŧ dokáţí děti reagovat také razantně. 

„Jednou nás podved, něco slíbil, neudělal to a bylo to dost zásadní, tak to (počítačová hra 

GTA) manţel vyhodil a on si to zase našel na internetu a jak jsme cestovali hodně, jeden čas, tak 

mu to zase dovolil.“ (Monika, 39 let; syn, 13 let) 
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Závěr 

Konkrétně tématu mediální výchovy neboli rodičovské mediaci se v českém 

prostředí více věnoval pouze Zdeněk Sloboda, z jehoţ výzkumu mŧţeme získat některé 

dílčí výsledky. Další uţitečná data lze získat ze studie EU Kids Online nebo z výzkumu 

kolektivu z Centra pro mediální studia UK FSV o mediální gramotnosti v ČR. Rŧzná data 

o rodičích a regulaci vztahu jejich dětí a médií mŧţeme získat také z výzkumŧ, které se 

věnují uţívání médií dětmi.  

Zahraniční literatura nabízí v oblasti rodičovské mediace bohaté teoretické zázemí. 

Celkově se více studií věnuje rodičovské mediaci ve spojení se sledováním televize, 

novým médiím se ale jiţ také věnuje nemalé mnoţství výzkumŧ a dá se předpokládat, ţe 

v budoucnu se bude uţívání internetu věnovat stále větší pozornost. Dŧvodŧ se nabízí 

hned několik. Internet je mezi dospělými, ale hlavně i dětskými uţivateli stále oblíbenější 

a děti mu navíc začínají dávat i přednost před televizí. Spolu se širokými moţnostmi, 

které nabízí, ale také přináší větší mnoţství rizik, které mohou více ohrozit právě děti. 

Tato ambivalence je problematická, ale zakázat dětem v dnešní době uţívání internetu 

není řešením. Je proto nutné hledat cesty, jak dětem umoţnit, aby mohly z internetu těţit 

co nejvíce bez většího ohroţení. Rodiče jsou pak těmi, kteří mohou při této mediální 

výchově sehrát velmi dŧleţitou roli. 

Podle provedených výzkumŧ uplatňují rodiče nejčastěji 3 základní zpŧsoby 

rodičovské mediace, které jsou vztahovány hlavně ke sledování televize. Prvním typem je 

aktivní mediace, která je vedena formou konverzace, při které rodiče dětem vysvětlují 

pozitivní i negativní stránky médií. Ideálně by tyto debaty měly být rovnocenné a 

oboustranné. Druhým typem je restriktivní mediace, při které rodiče dětem zakazují 

sledovat některé typy obsahŧ a také uţívání médií časově regulují. Třetím typem je 

společné sledování, při kterém se rodič a dítě dívají společně na televizi, přičemţ o 

sledovaném obsahu nemusí hovořit. Tyto tři typy jsou přenositelné víceméně na všechna 

média, u internetu je pak nutné terminologii trochu pozměnit a rozšířit. Místo společného 

sledování se zdá výstiţnější pouţívat společné uţívání vzhledem k tomu, ţe práce 

s internetem vţdy vyţaduje aktivní zapojení uţivatele. Aktivní a restriktivní mediace 

mŧţe být přenesena stejně, přičemţ součástí restriktivní mediace budou navíc technické 

restrikce. Ty jsou specifické právě pro internet a jedná se o instalaci ochranného 



103 

 

softwaru, který mŧţe buď blokovat některé webové stránky, nebo kontrolovat stránky, 

které dítě navštěvuje. Navíc bude s internetem spojen monitoring, při kterém rodiče 

zpětně po uţívání kontrolují, jaké aktivity dítě na internetu provádělo. 

Převáţná většina rodičŧ ze zkoumané skupiny vypověděla, ţe jejich děti pouţívají 

častěji počítač neţ televizi. V případech, kdy to bylo vyrovnané, to bylo většinou z toho 

dŧvodu, ţe děti pouţívaly televizi i počítač najednou, přičemţ televizi měly puštěnou 

pouze jako kulisu. Z dŧvodu vyššího uţívání internetu mezi dětmi a větší míry 

potenciálních problémŧ s ním spojeným mu bude věnováno v souvislosti s rodičovskou 

mediací více prostoru. Z míry pozornosti, kterou rodiče věnovali ve svých výpovědích 

internetu, je také patrné, ţe to pro ně bude pravděpodobně téma problematičtější.  

Při uţívání mediálně výchovných strategií vŧči médiím hrál dŧleţitou roli názor 

rodičŧ na média celkově a názor na vztah médií a dětí. Na média většinou pohlíţeli 

s menší či větší mírou nedŧvěry. Televizi většinou vnímali jako nutné zlo, které toho moc 

dobrého nepřináší, ale zároveň uţ bez ní v dnešní době nelze fungovat. Dvě rodiny, které 

ji neměly, ji uspokojivě nahrazovaly počítačem. Pokud děti netrávily sledováním televize 

nadměrné mnoţství času, rodiče to nijak zásadně neregulovali. Regulace televize se 

objevovala pouze v podobě „večerky“ nebo v zákazu sledování nevhodných pořadŧ. 

U internetu a počítačových her byly názory rodičŧ pestřejší. Mezi pozitivní 

stránky internetu patřily moţnosti získávání informací a jeho vyuţívání pro práci do 

školy. Zároveň se jim ale nelíbilo, ţe na něm dětí tráví tolik času, který by mohly strávit 

smysluplněji, coţ by bylo podle rodičŧ pobytem venku nebo například čtením. Pochopení 

také většinou neměli pro Facebook a online chatování, připadalo jim to nesmyslné a 

zbytečné. Počítačové hry pak měly vyrovnaný počet zastáncŧ i odpŧrcŧ. Více naklonění 

jim byli ti rodiče, kteří je sami nebo s dětmi někdy hráli. Přítomnost počítače a internetu 

v domácnosti ale všichni rodiče povaţovali za nutnost, protoţe se obávali, ţe v opačném 

případě by to jejich děti společensky vyřazovalo ze skupiny vrstevníkŧ.  

Za největší rizika v online prostředí povaţovali poskytování osobních údajŧ a 

riziko navázání kontaktu s potenciálně nebezpečnou osobou. Tyto představy hrály 

samozřejmě dŧleţitou roli při uplatňování rodičovské mediace, kde se rodiče na regulaci 

těchto dvou oblastí také zaměřovali. Vliv na zpŧsob mediace měli také uţivatelské 
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schopnosti rodičŧ i dětí. Podle dostupných studií platí, ţe čím častěji rodiče pouţívají 

internet, tím lépe mohou provádět rodičovskou mediaci. Ve zkoumaném vzorku se na 

internet denně připojovalo 14 rodičŧ, 18 rodičŧ pak vypovědělo, ţe se jejich dítě nebo děti 

připojují denně. Pouze jeden rodič poté vypověděl, ţe umí pracovat s počítačem 

i internetem nejlépe z rodiny, ve zbylých případech byli nejzručnějšími uţivateli partneři, 

děti nebo všichni stejně. V 7 případech to byly děti ze zkoumané cílové skupiny. Tato 

nerovnováha v uţivatelských schopnostech mŧţe rodičovskou mediaci v nemalé míře 

komplikovat ne-li znemoţňovat, protoţe rodiče, kteří neuměli tak dobře pouţívat počítač, 

neměli ani představu, jaká rizika přináší. 

Většina rodičŧ pouţívala internet k práci nebo k jiným praktickým činnostem, 

méně ho uţ pouţívali k zábavě, coţ je přesný opak uţívání dětí, kde byla zábava na 

předních místech. Podle výzkumu CEMESu o mediální gramotnosti v ČR je internet 

vyuţíván generací 15-17 let především kvŧli sociálním sítím. Jedná se sice o něco starší 

skupinu dětí, ale domnívám, ţe u mladších dětí to bude nejspíše podobné.  

Podle studií hraje dŧleţitou roli také setkání s negativní zkušeností v prostředí 

internetu, po které většinou následuje uplatňování monitoringu a vyšší míry aktivní 

mediace. Ze zkoumané skupiny měli tuto zkušenost čtyři rodiče přičemţ ve všech 

případech se jednalo o problém v online komunikaci. V jednom případě udělali rodiče 

všechna opatření, aby se to neopakovalo, a začali pouţívat všechny typy mediace ve větší 

míře. Ve druhém případě rodiče začali více komunikovat a uplatňovat monitoring a 

v dalších dvou případech rodiče nic výrazně nezměnili, protoţe si mysleli, ţe by to situaci 

stejně nepomohlo. Zkoumaný vzorek je samozřejmě moc malý pro tvoření závěrŧ, ale 

poskytuje příklady, jak rodiče v těchto případech mohou jednat. Zároveň je třeba mít na 

paměti výsledky studie EU Kids Online, podle které rodiče ve více neţ polovině případŧ 

netuší, ţe se dítě setkalo s nějakou negativní zkušeností.  

Do restriktivní mediace mŧţeme zařadit regulace rodičŧ, které se týkaly času, 

obsahu a technické restrikce. O první dva zmíněné typy se rodiče pokoušeli nejčastěji, ale 

jen v několika málo případech vypověděli, ţe to mají zcela pod kontrolou. Problémem 

byla pracovní vytíţenost rodičŧ, která jim neumoţňovala být s dětmi po většinu jejich 

volného času, nebo nedŧslednost rodičŧ. Bez kontroly pak děti pravidla o omezení času či 

obsahu většinou nedodrţovaly. Několikrát ale také padl názor, ţe děti jsou ve věku, kdy je 
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jiţ rodiče nemusí mít neustále pod kontrolou. Představa o vyzrálosti dítěte byla ale velmi 

individuální. A pro rodiče byla při regulaci internetu dŧleţitější neţ uţivatelské 

schopnosti dítěte, coţ odpovídá i některým jiţ provedeným výzkumŧm. Někteří se snaţili 

regulovat dobu strávenou na internetu tím, ţe dětem organizovali aktivity ve volném čase, 

zbylého času pak bylo málo a tím pádem ho dítě na internetu jiţ nemohlo strávit tolik. 

Zdá se to jako velmi efektivní zpŧsob regulace času, coţ potvrzuje i studie EU Kids 

Online. Restrikce, které bylo moţné provádět do jisté míry bez přítomnosti kontroly byly 

technické restrikce, a pak také omezení komunikace na sociálních sítích. Oba případy ale 

nebyly časté, technické restrikce uplatňovali 4 rodiče a zákaz Facebooku dva. Úplný 

zákaz počítače a internetu jako forma trestu byl uplatňován zřídka, hlavním dŧvodem byla 

potřeba počítače pro práci do školy. Častá byla naopak podmínka, ţe si děti nejdříve musí 

splnit povinnosti a aţ potom mohou jít pouţívat internet. Děti z této věkové skupiny, které 

byly dotazovány v rámci výzkumu CEMESu o mediální gramotnosti, vypověděly, ţe tuto 

podmínku jako přítomnost rodičovské kontroly si uvědomují.  

Výskyt monitoringu byl relativně vysoký, pouţívalo ho celkem 9 rodičŧ, coţ se 

trochu vymyká dostupným výzkumŧm, ze kterých vychází, ţe je monitoring pouţíván 

minimálně, protoţe to narušuje dŧvěru mezi rodiči a dětmi. Vypovídá to pravděpodobně 

o tom, ţe navázání kontaktŧ online nebo kyberšikany se rodiče nejvíce obávají. Rodiče, 

kteří tento zpŧsob kontroly nepouţívali často, říkali, ţe se jedná o soukromý prostor jejich 

dětí, kam by uţ neměli vstupovat. Domnívám se, ţe otázka soukromí bude u této skupiny 

dětí zajímavým bodem diskuse. Děti ve věku 14 či 15 let jsou často jiţ zručnými uţivateli 

internetu a zároveň osobnostmi s vlastními názory, které by chtěly mít svŧj prostor. 

Rodiče je ale často vidí stalé jako děti, které je třeba chránit a kontrolovat. Je otázkou, 

zdali je moţné najít nějaký kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. 

Do aktivní mediace mŧţeme zařadit aktivní diskuse o zpravodajství, reklamách, 

internetu a počítačových hrách. Diskuse o zpravodajství nebo reklamě probíhají většinou 

nepravidelně a spontánně ve chvíli, kdy rodiče nebo děti zaujme něco, co sledují nebo 

slyší. Děti se o zpravodajství podle rodičŧ zajímají minimálně, občas si přečtou zprávy 

z černé kroniky nebo nějaké senzace. Rodiče komentují většinou zprávy, které je rozčílí 

nebo jim připadají nepodstatné. Děti se zase častěji ptají, kdyţ zpráva zahrnuje něco, co 

znají z vlastní zkušenosti. Diskuse s dětmi o internetu patří mezi nejoblíbenější zpŧsoby 

mediace, coţ odpovídá i širším výzkumŧm, které potvrzují, ţe aktivní mediace je 
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nejčastěji uplatňována. Debaty se týkají hlavně ochrany osobních údajŧ a navazování 

kontaktŧ. V menší míře pak hovoří o kritickém náhledu na internetové obsahy nebo 

varování před nebezpečnými stránkami s rizikem staţení virŧ. U počítačových her zase 

někteří rodiče upozorňovali na rozdíl mezi skutečnou realitou a realitou her. 

Společné sledování televize nebylo časté a docházelo k němu většinou, kdyţ se 

rodina náhodou sešla společně doma nebo kdyţ si chtěli o víkendu odpočinout u nějakého 

filmu. Společné uţívání počítače bylo ještě méně časté, jednalo se většinou o společné 

hraní počítačových her, ke kterému měli blíţe otcové, ale vypovídali, ţe častěji se svými 

dětmi hráli, kdyţ byly děti mladší. V současné době dávají děti přednost hraní se 

sourozenci nebo kamarády. 

Vliv na uplatňování rodičovské mediace má také umístění počítače a televize 

v domácnosti. Ve chvíli, kdy mají děti jedno nebo obojí v pokoji, mohou je rodiče hŧře 

kontrolovat, i kdyţ jsou zrovna přítomni doma. Co se týká mobilních telefonŧ, je jiţ 

kontrola téměř nemoţná. Livingstonová upozorňuje, ţe vzhledem k tomu, ţe uţívání 

internetu se stává čím dál více soukromou záleţitostí a lze ho pouţívat na přenosných 

zařízeních, začíná kontrola typu „nahlédnutí přes rameno“ pozbývat svého významu.  

Pro popis vlivu širších charakteristik rodičŧ i dětí na uplatňování rodičovské 

mediace by bylo třeba provést zkoumání u mnohem větší skupiny. I přesto se našlo 

několik zjištění, která stojí za zmínku, ale samozřejmě je třeba brát je jako moţné 

hypotézy, které by bylo nutné potvrdit v dalším výzkumu. Věkově si byli rodiče velice 

blízcí, takţe tam se ţádné větší rozdíly nenašly. Co se týká vzdělání, ne ve všech 

případech platilo, ţe kdo vystudoval vysokou školu, má lepší uţivatelské schopnosti 

počítače. Větší roli hrála frekvence uţívání počítače, coţ hlavně znamená, zdali rodiče 

pouţívají počítač v práci. Frekvence uţívání počítače a internetu měla i větší vliv neţ 

pohlaví rodičŧ. U matek samoţivitelek se pak dá předpokládat, ţe budou uplatňovat 

mediální výchovu méně často, protoţe s  dětmi budou trávit méně svého volného času. 

V tomto věku dětí také převáţná většina obou rodičŧ jiţ pracuje, takţe přítomnost 

kontroly v podání jejich osoby není snadno proveditelná. Výjimkou jsou matky na 

mateřské dovolené s mladšími sourozenci. Ty se ale většinou starají o mladší děti a na 

kontrolu nebo trávení času s těmi staršími jim jiţ nezbývá čas. U několika případŧ se 

ukázalo, ţe pokud mělo dítě staršího sourozence v rozmezí dvou aţ tří let, mělo 
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uţivatelské schopnosti na stejné nebo téměř stejné úrovni jako ten starší sourozenec. 

Pokud by se to potvrdilo i v širším výzkumu, bylo by dobré brát to v potaz v souvislosti 

se začátkem uplatňování rodičovské mediace u dětí. Děti se staršími sourozenci budou 

pravděpodobně začínat s počítačem dříve, protoţe to budou odkoukávat od toho staršího, 

a proto by i rodiče měli dřív začínat s rodičovskou mediací. 

Co se týká reakce dětí na rodičovskou mediaci, většina rodičŧ si není jistá, nakolik 

jejich slova a zákazy děti berou váţně. Na poučování o rizicích také děti častěji reagují 

slovy, ţe uţ to všechno dávno znají. Co se týká komunikace dětí, podle slov rodičŧ se 

téměř vŧbec neptají na uţivatelské problémy a co se týká obsahŧ, vyprávějí rodičŧm 

hlavně o situaci ve svých hrách nebo rodičŧm ukazují rŧzná videa. Nestává se to ale často 

a uţ vŧbec ne pravidelně. Podle výsledkŧ měření EU Kids Online navíc české děti často 

rodiče zcela ignorují při poučování o internetu. Stejně jako to navrhuje i tato studie, bylo 

by moţná efektivnější přenést větší míru mediální výchovy v tomto věku dětí do škol. 

Odborníci ve školách mohou dětem nabídnout nové a hlubší informace, které jim rodiče 

se svými znalostmi většinou nemohou dát. Děti v tomto věku také bývají často 

uţivatelsky schopnější neţ rodiče a navíc se v tomto období začínají osamostatňovat a 

vŧči rodičŧm se vymezovat. Více otevření by tak mohly být názorŧm, které získávají 

mimo rodinu. Nezastupitelnou roli ale mohou rodiče sehrát u mladších dětí, které 

s internetem začínají, a proto je dobré hledat zpŧsoby, jak rodičŧm zvyšovat povědomí 

o fungování médií a jejich rizicích. 

Všichni rodiče vypověděli, ţe jsou to právě oni, kteří mají primární zodpovědnost 

za mediální výchovu dětí a varování před riziky na internetu. Nikdo z rodičŧ si ale 

informace o médiích nebo o rizicích na internetu nikdy cíleně nevyhledával, a to ani ve 

chvíli, kdy se jejich děti setkaly s nějakou negativní zkušeností v online prostředí. 

Informace o rizicích na internetu buď získali náhodně z médií, skrze letáky, které děti 

přinesly ze školy, nebo z vlastní či cizí ţivotní zkušenosti. Právě nezájem rodičŧ by asi 

měl být brán v potaz při vytváření vzdělávacích materiálŧ pro rodiče, protoţe je evidentní, 

ţe aktivita z jejich strany bude minimální. Sami rodiče navrhovali, jaká podoba 

vzdělávání by jim vyhovovala nejvíce. Zde je zajímavé podotknout, ţe rodiče vztahovali 

potřebu takového vzdělávání většinou k cizím lidem, velmi málo k vlastní osobě. Nejlepší 

by podle jejich názoru byla forma webové stránky. Problém ale viděli například v jejím 

názvu nebo v tom, co by se zadalo do vyhledávače, aby se to snadno a rychle našlo. 



108 

 

Řešením by podle nich bylo, kdyby odkazy na takové webové stránky byly na oblíbených 

portálech, kam lidé chodí pravidelně sami od sebe. Někteří pak říkali, ţe webovou stránku 

by nemuseli všichni rodiče dohledat, a proto by se měly dětem ve školách rozdávat letáky 

s informacemi, které by pak děti předaly doma rodičŧm. 

Ačkoli nám tento výzkum přinesl určitá data, rodičovská mediace je především 

interakce, a proto abychom si mohli utvořit celistvý obraz o její podobě, bylo by nutné 

provést výzkum i s dětmi těchto rodičŧ. V této chvíli máme pouze polovinu obrazu toho, 

jak to asi v těchto domácnostech vypadá. Dalším omezením výzkumu je samozřejmě 

velikost vzorku a místo výběru. Získané informace by bylo potřeba potvrdit větším a 

reprezentativním výzkumem. Vzhledem k tomu, ţe ale na českém území výzkumy 

o rodičovské mediaci zatím nejsou zcela běţné, domnívám se, ţe zjištěná data mohou 

slouţit jako inspirace pro budoucí studie.  
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Summary 

There are a few studies in the Czech Republic from which we can get some 

information about parental mediation. The most influential of these studies may be those 

from Zdeněk Sloboda and the EU Kids Online organization, who applied ideas of parental 

mediation to the Czech populace. Still, information about parental mediation is not well 

known and widespread in the Czech environment, and I hope I managed to expand the 

knowledge in this field at least a little bit. 

The theoretical section of this thesis sums up how the topic of parental mediation 

was processed in foreign and Czech studies, and describes the main characteristics of 

parental mediation. Media education strategies of parents are also assessed in connection 

with the socialization of the child, and with the education and communication styles in the 

family. The practical part of this thesis contains a qualitative analysis of in-depth 

interviews with parents who have children between the ages of 12 and 15. There were 20 

interviews made in total, 14 of them with mothers and 6 of them with fathers. In all cases, 

one parent represents one family. 

The majority of interviewed parents said that their children use computers and 

Internet more often than television. Parents talked most frequently about problems 

mediating the Internet, so I assume that the Internet is their biggest concern in connection 

with the media safety of their children. The biggest perceived risks of the Internet were 

contact risks and privacy risks, towards which parents were applying the most regulation. 

Active mediation was used most frequently by parents, followed by time and content 

restrictions. Monitoring of Internet usage was used by nine parents, which is a significant 

number, since some foreign studies indicated that monitoring is not often used since it 

may damage trust between parents and children. Technical restrictions, social coviewing, 

and active co-use were the least common mediation strategies.  

All the parents interviewed considered themselves responsible for the media 

education of their children. However, none of them were searching for information about 

Internet and media risks. All their knowledge, if they had any, came from their own 

experiences or from the media. Most of these parents would appreciate educational 

materials about media and children, in the form of easily reachable webpages with 

concise lists of information. 
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