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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou mediální gramotnosti u lidí vyššího věku. 

Jejím hlavním cílem je zachycení toho, jak mohou senioři užívat, reflektovat a hodnotit 

nová média. Nesnaží se přitom o poskytnutí konkrétních a všeobecně platných odpovědí 

na sledované problémy, ale usiluje spíše o porozumění jevů a podmínek, které za nimi 

stojí. Stať je proto rozdělena do tří hlavních oddílů. Jedná se o část teoretickou, 

praktickou a analytickou. V rámci teoretické části jsou představeny klíčové informace 

a koncepty spojené s komunikací, mediální gramotností, stářím a stárnutím. Speciální 

ohled je přitom věnován popisu vztahu seniorů a nových médií. Praktická část je pak 

věnována kvalitativnímu výzkumu. Prostřednictvím polo-standardizovaných 

hloubkových rozhovorů jsou v ní zjišťovány informace o tom, jak respondenti vyššího 

věku užívají a hodnotí nová média. Analytická část vychází z poznatků uvedených v 

předchozích kapitolách. Na jejich základě pojmenovává a rozebírá nejzásadnější 

zjištění, která neslouží jen jako hlavní vývody práce, ale také jako poznámky a 

doporučení pro další studie či výzkumy. Vše podstatné je přitom shrnuto v závěru práce. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with problems of media literacy of older people. Its main goal is 

to capture the way seniors can reflect and evaluate new media. It does not attempt 

to provide specific and universally valid reply to observed problems, but the intention 

of the work is rather to understand phenomena and conditions of the problems. The text 

is therefore divided into three main sections: theoretical, practical and analytical. 

In the theoretical part key information and concepts associated with communication, 

media literacy, and age and growing old are introduced. Special attention is paid to 



   

the description of relationship between seniors and new media. The practical part 

is devoted to qualitative research. Information about the way older respondents use and 

evaluate new media is acquired through semi-standardized depth interviews. The 

analytical part results from the findings presented in the previous two sections. It serves 

not only as major conclusions of the work but also as notes and recommendation for 

further studies or researches. All relevant and essential facts are summarized in the 

conclusion of the paper. 
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Úvod  

 „Stále větší počet lidí populace dosahuje vysokého věku. Ve srovnání 

s předchozími generacemi se tak zvyšuje poměr mezi počtem lidí, kteří dosáhli šedesáti 

let a mladšími. V souvislosti s rozvojem medicíny a snižováním porodnosti je tento jev 

stále patrnější ve všech zemích světa.“ (Cit. Senioři a informační technologie, 2005) 

Uvedený trend potvrzují také odborné studie. Závěry demografického výzkumu pro 

Organizaci spojených národů například předpovídají, že roku 2050 dosáhne počet 

seniorů na zemi dvou miliard. (Mirkin, Weinberger, 2001) 

Stárnutí populace se tak stává neoddiskutovatelným stavem. Odborná reflexe 

tohoto procesu a s ním spojených entit ale nedosahuje takového prostoru, jaký skutečně 

zaslouží. Jak podotýká Langmeier a Krejčířová na příkladu psychologického oboru: 

„Není pochyb o tom, že psychologie dospělého věku a stáří je dnes mnohem méně 

rozvinuta než psychologie dětství a dospívání. Počet empirických studií, které se 

zabývají vývojem v dospělém věku, je nesrovnatelně menší a počet bezpečných závěrů je 

poměrně omezený. Nedostatek je o to závažnější, že – jak se často uvádí – jen asi jednu 

čtvrtinu života trávíme vývojem ke zralosti a asi tři čtvrtiny stárnutím.“ (Cit. Langmeier, 

Krejčířová, 1998: 166) 

Předložený text je proto stavěn jako příspěvek do diskuze, o jejíž hloubce i 

rozsahu existují velmi vážné pochyby. Studium stáří a stárnutí je totiž omezené nejen 

v případě psychologického oboru, ale také mediálních studií. V jejich rámci je možné 

zachytit jen velmi kusé informace popisující vztah seniorů a médií. A to především 

v oblastech, které s lidmi vyššího věku nebývají přímo spojovány, tj. novými médii. 

(Viz kapitola věnovaná stavu současného bádání v problematice.) 

Je přitom nutné všimnout si důrazu, který je kladen na dětské recipienty a 

uživatele. (Mičienka, et al., 2007) Pojednání, která se věnují otázkám vztahu dětí a 

médií je celá řada. Ve svých obsazích hledají odpovědi na to, jak jsou děti médii 

ovlivňovány nebo nakolik je nutné vyučovat problematiku médií na základních a 

středních školách. (Srov. Buckingham, 2003) David Buckingham ve své knize Media 

Education: Liretacy, Learning and Contemporary Culture udává, že je v současnosti 

možné spatřit dvě linie, které řeší vztah dětí a médií. Obě se přitom zaměřují na to, jak 

média proměňují podobu dětství. Zatímco však stoupenci první udávají, že v pozitivním 

smyslu, tak ti z druhé hovoří o negativních vlivech. (Buckingham, 2003: 19) 
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Není cílem soudit, zda některá z uvedených větví je více přibližná pravdě. Neboť 

jde spíš o tázání se, jestli není zaměření na nejmladší recipienty a uživatele až příliš 

omezené. Je totiž nezbytné ptát se: Je vůbec možné domnívat se, že je dětství jedinou 

etapou lidského života, jejíž podoba je ovlivněná médii? Nedochází ke změnám i 

v dalších údobích? Jak se proměnila podoba stáří s rozvojem hromadných sdělovacích 

prostředků? Co všechno lidé vyššího věku o médiích vědí? A jak s nimi nakládají?  

Sledování vyšších ročníků se jeví jako nezbytnost, neboť se jedná o významnou 

součást společnosti, jejíž realita je přehlíženým tématem. Zájem o popis vztahu seniorů 

a nových médií je směřován i dalšími důvody. Ty jsou představovány body, které v 

prvním vydání časopisu Mediální studia uvádí ve své společné stati Volek, Jirák a 

Köpplová. (Srov. Volek, Jirák, Köpplová, 2006: 8-19)  

 

1. Hledání odpovědí na otázky spojené s novými médii patří mezi základní cíle 

mediálních studií. 

2. V případě nových médií by se měl obor věnovat podrobněji tematickým 

okruhům spojeným s nerovným přístupem k novým médiím a proměnou 

jednání publik způsobenou s jejich nástupem. (Srov. Tamtéž.) 

 

 

Pro všechny uvedené důvody je předložená práce zaměřena na populaci vyššího 

věku a její koexistenci s novými médii. K tématu je přitom přistupováno z pohledu 

mediální gramotnosti a mediální výchovy. (Činěno tak je s patrným vědomím toho, že 

se jedná o jeden ze směrů možného zkoumání.)  

Cílem práce je otevření problematiky. Základní snahou je nastínění vztahu 

seniorů a nových médií. A to s jasným sledováním toho, jak lidé vyššího věku nová 

média užívají, chápou a hodnotí. Předpokládáno je přitom, že se podaří objevit nové 

zákonitosti a jevy.  

K tomu, aby mohly být popsány a uchopeny všechny nastíněné otázky a 

fenomény, je práce strukturována do tří oddílů. Jejich členění je pro přehlednost 

rozvedeno v následující kapitole.  
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Struktura a metodologie práce 

Předložená práce je strukturována do tří hlavních oddílů. Jedná se o část 

teoretickou, praktickou a analytickou. Toto členění vychází ze dvou základních idejí. 

Primárně je založeno na konceptu, který se snaží vyvážit podíl informací z oborů, které 

s mediálními studii přímo nesouvisejí. Druhotně jde o záměr toho, aby byl výsledný spis 

vytvořen v takové podobě, která umožňuje sledování problematiky v postupných 

na sebe navazujících krocích. 

První úsek je věnován informačnímu základu. Vytváří jej dvě hlavní části, které 

jsou označeny číslicemi. V první řadě se objevují kapitoly věnované terminologii a 

popisu studovaného jevu, v druhé se jedná o oddíly sledující vztah seniorů a nových 

médií.  

První část seznamuje čtenáře se základním vhledem do tématu. Popisuje klíčové 

otázky spojené s  komunikací a mediální gramotností. Vymezuje také pojem „nová 

média“. Podobného rázu je také oddíl navazující, který se zabývá otázkami stáří 

a stárnutí. Slouží nejen jako informativní základ k tématu, ale také k následnému 

rozboru a hodnocení vlastního výzkumu. Specifickou součástí tohoto segmentu je 

závěrečná podkapitola, která rozebírá vybrané otázky a fenomény spojené s životem 

a bytím vyšších ročníků.  

V návaznosti je vytvořena druhá část teoretické báze. Jedná se o kapitoly 

věnované seniorům ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím. Text 

přitom rozebírá základní teoretické poznatky, které jsou k problematice vázány. 

Obohacuje je pak o informace a data, která pocházejí z jiných studií. Není opomenuto 

ani zachycení tématu skrze optiku mediální gramotnosti. 

Druhý úsek spisu tvoří praktická část práce, která je představována vlastním 

šetřením. Zatímco teoretické kapitoly uchopují téma popisně-explanativním způsobem, 

který odmítá jediný způsob správného výkladu, tak praktické jsou postaveny 

na kvalitativním výzkumu. Detailní náležitosti výběru a aplikace metod výzkumu jsou 

přitom definovány v jeho vlastním úvodu.  

Třetí a poslední úsek práce je věnován analytickému rozboru. V něm jsou 

pojmenována a blíže diskutována základní zjištění z předchozích dvou segmentů. Část 

neslouží jen jako prostor pro soupis hlavních vývodů práce, ale také jako sektor, 

ve kterém jsou uvedeny i otázky, které se podařilo během bádání otevřít. Je proto možné 
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říci, že analytická část uvádí doporučení pro další studie. Naznačuje také možnosti 

navazujícího výzkumu.  

Nedílnou součástí předložené práce jsou nahrávky pořízené během vlastního 

výzkumu. Jejich přepis je uveden v přílohách, zvukový záznam pak na datových 

nosičích umístěných ve speciální schránce na deskách práce.  

 

 

Návaznost na projekt práce 

Při podrobném pohledu na strukturu práce a popis její metodologie je zřejmé, 

že se konečná podoba spisu ve vybraných úsecích odlišuje od plánovaného projektu. 

Částečně se tak děje u teoretických východisek, výraznější odklon je pak možné spatřit 

u praktického šetření. Analytická stať přitom nezaznamenává zřetelnějších změn. 

V prvních oddílech dochází k úpravám struktury kapitol a jejich obsahu. Dva 

hlavní teoretické celky mají oproti tezi práce pozměněnou skladbu. První část měla být 

věnována výhradně terminologii a komunikaci, zatímco druhá měla sledovat 

problematiku stáří a stárnutí. Ve finální podobě dochází ale k tomu, že je první segment 

zaměřen nejen na pojmy z oblasti komunikace, ale také vyššího věku. Druhý je pak 

speciálně vyčleněn pro popis informací a dat spojených s vyššími ročníky a novými 

médii. Tímto posunem je vytvořen větší prostor pro vykreslení vztahu seniorů a nových 

médií, což se s ohledem na téma práce jeví jako velmi žádoucí. 

V konkrétních bodech jde o to, že spis je započatý tak, jak předpokládá teze 

práce. První kapitola je zasvěcena základní terminologii. Dochází v ní nejen 

k předpokládanému definování komunikace, ale i celkovému zasazení studie do rámce 

komunikačních a mediálních studií. Odklon je však veden tím směrem, že jsou otázky 

spojené s charakteristikou komunikace a problematikou uživatelských zvyklostí jen 

velmi povrchně zmíněny, přičemž je dán větší prostor uchopení mediální gramotnosti a 

nových médií. Je tomu tak činěno s přesvědčením, že je takto mnohem vhodnějším i 

logičtějším způsobem uvedena teoretická báze.  

V navazujících kapitolách není možné zaznamenat hluboké změny, dochází však 

k přeskupení pořadí kapitol. Oddíl, který je v tezi práce nazvaný fenomén stáří, 

nepředchází kapitolám věnovaným biologickým a společenským aspektům stáří a 

stárnutí, ale posouvá se za ně.  
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Úsek, který je věnován poznámkám o vztahu seniorů a nových médií, je poté 

vyčleněn jako samostatný segment. Teoretické komentáře a glosy tak získávají mnohem 

větší pozornost, než jak je naznačeno v projektu práce.  

V daném oddílu je okrajově zmíněna problematika toho, jak jsou senioři 

zobrazováni v médiích. Jak ale naznačuje teze, diplomová práce není zaměřena na 

obsahovou analýzu. Uvedená zmínka je spíše ilustračního rázu. 

Praktická část práce má pak výrazně pozměněný charakter. Dochází v ní totiž 

k vypuštění kvantitativního výzkumu. Okolnosti jsou popsány ve vlastním úvodu 

daného oddílu. 

Jak již bylo řečeno, charakter analytické části práce není pozměněn. Na první 

pohled je však patrné obohacení o úvahy ohledně uskutečnění dalších teoretických 

studií nebo praktických výzkumů. 

Drobná úprava je provedena také v označení hlavních teoretických celků, které 

nejsou popsány písmeny, ale číslicemi. Nejedná se tedy o „Teoretickou část (A)“, 

ale „Teoretickou část (1)“. 

 

 

Stav současného bádání v problematice 

Z nastíněné struktury práce je zřetelné, že problematika vztahu seniorů a nových 

médií zasahuje do několika sfér. Ve studii jsou proto využity nejen poznatky o stárnutí 

a stáří, ale také informace ze směrů zabývajících se komunikací. Popis stavu současného 

bádání v problematice proto musí poukázat na základní zdroje a diskutovat využitou 

literaturu z širokého spektra oblastí. Hovoří proto postupně o platformách stáří 

a stárnutí, mediálních a komunikačních studií, nových médií, mediální gramotnosti, 

a konečně také o vědomostech a publikacích věnovaných přímo sledovanému tématu, 

tedy vztahu seniorů a nových médií. 

První sledovanou oblastí je stárnutí. Otázkami seniorského věku se zabývá 

gerontologie. Jedná se o obor, který stojí na pomezí přírodních a společenských věd. 

Sleduje totiž nejen fyziologické mechanismy procesu stárnutí, ale také stránky, které 

jsou spojeny s jeho sociálními dopady. (Srov. Malíková, 2010: 23) Odborné publikace 

mají kořeny v obou nastíněných rovinách. V ideálním případě jsou pak jejich 

kombinací. 
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Mezi nejucelenější spisy věnované gerontologickým otázkám patří kniha 

s názvem Gerontology. (Mitrea, 2008) Titul se zaměřuje na široké spektrum jevů 

vázaných na stáří a stárnutí. Zachycuje přitom jejich biologické, psychologické 

i pečovatelské aspekty. Vychází od obecných terminologických problémů až 

k detailním rozborům toho, jak rozpoznávat a chápat nejrůznější anomálie spojené se 

seniorským věkem. Nespornou výhodou publikace je také její aktuálnost, pracuje totiž 

s výsledky nejnovějších výzkumů. Její nedostatek je možné vidět v tom, že 

společenskou rovinu stárnutí zmiňuje jen velmi okrajově.  

Ze zahraničních publikací je možné jmenovat ještě knihy Gerontology: nursing 

care of the older adult nebo Gerontology: Perspectives And Issues. (Hogstel, 2001; 

Vilmoth, Ferraro, 2007) Zatímco první jmenované pojednání je směřováno více 

na biologické aspekty stárnutí, tak druhé vyjasňuje spíše jeho společensko-individuální 

projevy a okolnosti. V obou případech můžeme hovořit o kvalitních studiích, 

které uchopují téma nejen s potřebnou hloubkou, ale také kritickým ohledem.  

I v českém prostředí je pak možné se setkat s původním popisem otázek 

spojených se studiem seniorského věku. Ve srovnání se zahraničím jsou publikace 

neméně rozmanitého zaměření, jejich počet je však podstatně nižší.  

Kniha, která se snaží být úvodem do problematiky, pochází z pera Rostislava 

Čevely, Zdeňka Kalvacha a Libuše Čeledové a jmenuje se Sociální gerontologie. 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) Zaměření publikace je mnohem širší, než jak může 

vyznívat z jejího názvu. Věnuje se totiž nejen společenským otázkám stárnutí, 

ale nahlíží na téma také na individuální a lékařské úrovni. Okrajově zmiňuje také vztah 

seniorů ke komunikačním technologiím. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 43-47)   

Velmi podstatným je spis Pavla Mühlpachra s názvem Gerontopedagogika. 

(Mühlpachr, 2004) Jedná se sice o knihu, která je úzce specializována na vzdělávání lidí 

vyššího věku, její úvodní část však nabízí naprosto jedinečný vhled do problematiky 

definice stáří a stárnutí.   

Dále je možné uvést dílo Křivohlavého nebo Malíkové, kteří se zaobírají 

různými biologickými a společenskými aspekty stáří a stárnutí. (Křivohlavý, 2011; 

Malíková, 2010) I když jsou jejich pojednání výrazně učebnicového rázu, tak 

představují nedocenitelné pomocníky pro vhled do problematiky.  

Velmi zajímavým pojednáním se jeví absolventský spis Adély Holubové. 

Je věnován problematice vnímání životních etap stáří a smrti z pohledu minorit žijících 

v České republice. (Holubová, 2007) K užití tohoto pramene vedlo nejen přesvědčení, 
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že se jedná o kvalitní diplomovou práci, ale především fakt toho, že data z jeho obsahu 

není možné získat jinou cestou. 

Druhým směrem, ze kterého práce vychází, jsou mediální a komunikační 

studia. Konkrétně jde o oblasti zabývající se novými médii a mediální gramotností. 

Pro úplnost je tak nezbytné uvést základní studie, které jsou s danými obory provázené. 

Mezi nejznámější a nejuznávanější zahraniční spisy věnované mediálním studiím 

a komunikaci patří například díla od Denise McQuaila nebo Johna Fiskeho. (McQuail, 

2010; Fiske, 1982) V českém prostředí jsou elementární poznatky shrnuty například 

v publikacích Jiráka, Köpplové a Reifové. (Jirák, Köpplová, 2007; Reifová, 2004) 

Uvedený výčet důležitých pojednání je naprosto okrajový, obsáhlejší seznam by byl 

mnohem širšího charakteru a svým rozsahem by nejspíš přesáhl možnosti i limity 

předložené práce. 

Problematiku existence nových médií prozatím není možné považovat 

za teoreticky ukotvenou. (Srov. Macek, 2010) Je proto nezbytné brát v potaz i ty studie, 

které tento fakt reflektují. Příkladem může být příručka s názvem New media: a critical 

introduction. (Lister, Dovey, 2009) Poskytuje informačně i kriticky hodnotný obsah. 

Zaměřuje se totiž nejen na klíčové definice a teoretická vymezení, ale zohledňuje také 

technologické, společenské, umělecké a ekonomické aspekty nových médií. Zajímavé 

úvahy věnované novým médiím pak pochází například z pera Henryho Jenkinse 

nebo Pierra Lévyho. (Jenkins, 2006; Lévy, 1999) 

V českém prostředí je možné za nejpřínosnější spis považovat disertační práci 

Jakuba Macka s názvem Poznámky ke studiím nových médií. (Macek, 2010) Je tomu 

především proto, že pojmenovává a analyzuje hlavní problematické body, které jsou 

s výzkumem a existencí nových médií spojeny. 

Mediální gramotnost je pak dalším přístupem, který je do práce promítnut. Její 

podstata je přitom zachycena v řadě zahraničních publikací. Jedná se nejen o odborné 

spisy a empirické studie, ale také o pojednání, která jsou legislativního rázu. Mezi 

klíčové knihy je možné zařadit díla Jamese Pottera nebo Arta Silverblatta. (Potter, 2010; 

Silverblatt, et al., 2009) Věnují se totiž mediální gramotnosti nejen s potřebnou 

hloubkou, ale také kritickým ohledem. 

Výzkumy mediální gramotnosti jsou pak nejrozličnějšího rázu. V řadě 

zahraničních zemí jsou často realizovány v systematických cyklech s dlouhodobými 

časovými plány. Jmenovat lze především aktivity britské společnosti Ofcom. (Srov. 

Adults’ media literacy in the nations, 2011)  
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Nařízení a doporučení s patrným dopadem nejen na evropský prostor, 

ale pochopitelně i na Českou republiku, pak pocházejí z materiálů vydaných institucemi 

evropských společenství. Jde především o Směrnici Evropského parlamentu 

2007/65/ES. (Srov. Směrnice evropského parlamentu a rady ze dne 11. prosince 2007, 

kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, 2007) 

Ačkoliv je mediální gramotnost v zahraničním prostředí dnes již běžným 

a přehledně zpracovaným tématem, v českém prostředí se studie tohoto charakteru 

vyskytují sporadicky. Jak upozorňují Jirák a Wolák ve své společné práci: 

„I když masová média, mediální komunikace a mediální gramotnost jsou velmi častými 

náměty odborných, politických a žurnalistických úvah, je v českém prostředí doposud 

jen velmi málo publikací, které by se snažily toto důležité téma uchopit a podrobněji 

zpracovat.“ (Jirák, Wolák, 2007: 4)  

Klíčovou prací je přitom spis autorů uvedeného citátu. Jde o pojednání s názvem 

Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. (Jirák, Wolák, 2007) Přínos titulu tkví 

zejména v tom, že se snaží shrnout a přiblížit elementární poznatky spojené s tématem 

mediální gramotnosti. Další poznámky věnované mediální gramotnosti je možné nalézt 

na stránkách učebnic a příruček věnovaných mediální výchově. Jmenovat lze zejména 

tituly K mediální výchově nebo Základy mediální výchovy. (Frank, Jirásková, 2008; 

Mičienka, et al., 2007) Je však nutné zdůraznit skutečnost, že jejich obsahem je spíše 

praktická rovina mediálního vzdělávání, než teoretická diskuze nad tím, jak o mediální 

gramotnosti uvažovat. 

Problematika vztahu seniorů a nových médií není příliš v odborné literatuře 

reflektována. Platí to nejen pro českou akademickou sféru, ale i tu zahraniční. Výjimku 

tvoří omezený soubor pojednání. Dílčí poznatky pocházejí ze statí a výzkumů, které se 

otázce mediální gramotnosti věnují s ohledem na celou populaci. Jedná se také o 

informace zaznamenané v několika studentských pracích. 

Ze zahraničních statí je možné uvést především studii od Alexandera van 

Brakela s názvem Older People New Media Choice Why (Not) Use The Internet? 

(Brakel van, 2011) Zabývá se totiž nejen otázkami spojenými s tím, jak starší lidé 

užívají a hodnotí nová média, ale také předpoklady a předsudky, které jsou k těmto 

aktivitám ve společnosti vázány.  

Dále je možné uvést studii Marie Sourbati, která se zajímá o to, jaký mají senioři 

přístup k novým médiím. (Sourbati, 2004) Na otázky spojené s komunikačními 
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technologiemi a lidmi vyššího věku se zaměřují také části titulu W. Thomase. (Thomas, 

2004) Další informace je pak možné nalézt ve vybraných výzkumech společnosti 

Ofcom. (Adults’ media literacy in the nations, 2011) 

V českém prostředí není téma zmapované. Podrobnější pojednání chybí. Jak ale 

již bylo řečeno, tak v publikaci s názvem Sociální gerontologie je možné nalézt kapitolu 

věnovanou otázce vztahu seniorů a nových médií. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 

2012: 43-47) Zachycení některých aspektů je možné nalézt také ve vývodech výzkumu, 

který sledoval mediální gramotnost u české populace starší 15 let. (Srov. Cebe, et al., 

2011) 

Ze závěrečných prací studentů je pak možné jmenovat studii Kateřiny 

Kamrádkové s názvem Internet a senioři. (Kamrádková, 2009) Autorka se v ní snaží 

popsat použití internetu u vyšších ročníků, přičemž svou pozornost zaměřuje na českou 

a finskou populaci. Činí tak na základě kvantitativního výzkumu. Hodnota studie je 

však naprosto devalvována nízkou mírou návratnosti dotazníků. Další závěrečnou prací 

je pak například Analýza počítačové gramotnosti u seniorů. (Růženecký, 2010) 

Většina kvalitních studií specializovaných na gerontologii a média je zpravidla 

psána v anglickém jazyce. Část je dostupná také v ruštině, francouzštině a eventuálně 

také dalších jazycích. Jejich detailní prostudování je však limitováno vlastními 

jazykovými možnostmi autorky. Je proto nezbytné přiznat, že by podoba předložené 

práce mohla vypadat odlišně.  

Na druhou stranu je však možné podotknout, že nejdůležitější publikace 

věnované sledovaným tématům jsou dostupné v anglickém nebo i českém jazyce. 

Příkladem může sloužit příručka Soužití se staršími lidmi: praktické informace pro ty, 

kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky, která je dostupná 

v češtině, třebaže pochází od francouzských autorů. (Srov. Pichaud, Thareauová, 1998) 

A bylo by možné jmenovat i řadu dalších.  

Nakonec je nutné uvést, že se při psaní předložené studie autorka snažila využít 

všechny relevantní prameny, a i když si je vědoma toho, že by mohla hledat i další, tak 

se domnívá, že pro potřeby práce je možné konečný výčet považovat za dostačující.  
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1. Senioři a nová média: Teoretická část práce (1) 

Studium otázek spojených s existencí nových médií a jejich vztahu k seniorům 

může dosahovat poměrně širokých dimenzí a přesahovat do bližších i vzdálenějších 

směrů či oborů. Pro efektivní zachycení problematiky je nezbytné stanovit meze, 

ve kterých má vybraná diskuze probíhat.  

Předložená práce vychází z pohledu mediálních studií. Její úvodní část je proto 

věnována základním terminologickým oblastem a klíčovým problémům mediální 

komunikace, mediální gramotnosti a nových médií.  

Pokračuje pak oddílem zabývajícím se detailním popisem problematiky spojené 

se studovaným subjektem. Speciální ohled je tak věnován aspektům stáří a kontextu 

stárnutí.  

 

 

1.1 Mediální komunikace a mediální gramotnost 

Komunikace patří mezi specifické aktivity, nebo je možné říci také schopnosti, 

jejichž vymezení je obtížné. Jak výstižně podotýká John Fiske: „Komunikace je jednou 

z těch lidských činností, kterou všichni znají, ale jen málokdo umí uspokojivě definovat.“ 

(Fiske, 1982: 1) 

Problematika je nesmírně komplexnějšího rázu a formulací toho, co je možné 

chápat pod pojmem komunikace, existuje velké množství. Konkrétní vymezení se 

přitom odlišují nejen podle teoretických rámců, ze kterých vycházejí, ale také dle 

hledisek a jevů, na které se zaměřují. (Srov. Reifová, et al., 2004: 98; Baker, 2006: 91-

92) Vedle definic, které se snaží zachytit význam komunikace na určitém konkrétním 

příkladu nebo stavu, existují takové popisy, jejichž obsah je velmi obecného až 

abstraktního rázu. 

Reifová tak například popisuje komunikaci jako produkci a výměnu sdělení 

prostřednictvím znakových systémů. (Srov. Tamtéž.) Schram zase uvádí, že je 

komunikace vztahem vybudovaným na základě výměny informací. (Schram, 1983: 11, 

14) Berger a Schaffee pak vztahují pojem komunikace ke kontextům, které zahrnují 

vytváření, zpracovávání i působení znaků a znakových systémů v souvislostech 

interpersonálních, společenských nebo mediálních. (Berger, Schaffee, 1987: 17) Je tak 
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možné říci, že: „Komunikace je promluva s někým dalším, je to televize, je to 

rozšiřování informací, je to náš styl účesu, je to literární kritika: ten soupis je 

nekonečný.“ (Cit. Fiske, 1982: 1)  

Vedle nesčetného množství jednotlivých definic komunikace, se pak vyskytuje 

řada jejích nejrozmanitějších rozborů, analýz i kritických hodnocení. (Více: Reifová, 

et al., 2004: 98-102) V jejich rámci je možné zpozorovat také snahy o popis celkového 

procesu komunikace. Předmětem studií je poté i zachycení jejích sociálních, 

ekonomických nebo psychologických aspektů. Dále také objasnění dopadů a vlivů, 

které na jednotlivce i společnost může mít. Hovořit je možné například i o líčení zvyků 

a rituálů s ní spojených. (Srov. McQuail, 2010) 

Je přitom nezbytné si všimnout nejen snah o objektivní zachycení problematiky, 

ale také normativních požadavků, které jsou ke komunikaci vázány. A to především 

v rámci oblasti, která je spojena se společností a masovými médii, respektive 

hromadnými sdělovacími prostředky.  (Srov. Tamtéž.) 

Problematika mediální gramotnosti vychází z obou naznačených rovin. 

Představuje nejen směr, který se snaží zmapovat znalosti a dovednosti, které ohledně 

komunikace a médií ve společnosti panují, ale jde také o platformu, jež se na zjištěné 

informace snaží reagovat adekvátním a přiměřeným způsobem. Jak například udávají 

autoři, kteří sledují úroveň mediální gramotnosti obyvatelstva České republiky starší 15 

let: „S masivními vlnami rozvoje a šíření mediálně komunikačních inovací (především 

televize) nebo s fatálním zneužitím nějakého komunikačního média (např. rozhlasu, 

filmu a tisku goebbelsovskou propagandou) vystoupila v minulosti opakovaně do 

popředí otázka, jak zachovat svobodu projevu jako jednu z klíčových hodnot 

demokratických poměrů sahajících svými kořeny až do městských států antického Řecka 

a současně minimalizovat rizika, jež s sebou dramatický rozvoj technologií přináší.“ 

(Cit. Cebe, et al., 2011: 9) 

Perspektiv a přístupů vysvětlujících potřebu rozvoje a zvyšování mediální 

gramotnosti je ale možné nalézt více, než kolik ilustruje uvedený příklad. Udržování 

dobrého stavu mediální gramotnosti ve společnosti je viděno jako funkční a 

životaschopná cesta, která nejenže zmírňuje možné nepříznivé účinky a dopady 

působení médií, ale napomáhá také ke zvyšování benefitů, které z jejich užití a vlivu 

mohou plynout. (Srov. Media Literacy – Key facts, 2003) Kromě tohoto názoru, 

figuruje také postulát, který udává, že rozvoj mediální gramotnosti vede ke kritickému 

užití médií nejen ve spotřebitelské, ale také občanské sféře. (Srov. Tamtéž.) 
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Všechny uvedené příměry jsou pak často propojovány s rovinou „informační 

společnosti“ nebo také „společnosti věku medializace“. (Srov. Frank, Jirásková, 1998: 

7) Důraz na zvyšování mediální gramotnosti je kladený právě i z toho důvodu, že 

se v současném stavu společnosti stále více ekonomických, politických i kulturních 

komunikačních aktivit odehrává prostřednictvím sdělovacích prostředků. (Srov. Jirák, 

Wolák, 2007: 6) V mediálně saturované společnost tak patří znalost a dovednost užití 

médií mezi hlavní faktory života jednotlivce i společnosti. Jak upozorňuje Jirák 

a Köpplová: „Mediální komunikace představuje v pozdně moderních společnostech 

velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. 

Problém sdílené informovanosti, chápání souvislostí a reflexe vlastního postavení a 

sdílené hodnotové orientace se pro moderního člověka stávají základní podmínkou 

uplatnění jednotlivce a jeho zapojení do společnosti.“ (Cit. Jirák, Köpplová, 2007: 11) 

Je přitom zcela patrné, že je nastíněná tématika viděna v jiném rozměru 

se vzestupem nových informačních technologií. (Srov. Tyner, et al., 2010: 2-6) Jde 

nejen o jejich význam pro mediální saturaci společnosti a tudíž i mediální gramotnost, 

ale také otázky spojené s jejich vlastním výzkumem a definováním.  

Popis nových médií je možné strukturovat od toho faktu, že jde o prostředky, 

které stále více prostupují každodenní činnosti jednotlivce i společnosti, a to včetně 

záležitostí, které jsou s tím spojeny. Jak upozorňuje Kathleen Tynerová: 

„I ten nejzakořenější bibliofil uzná, že nové komunikační prostředky jsou extenzí papíru 

a pera, se vším tím sociálním kapitálem, problémy, protichůdnými hodnotami 

a okolnostmi dostupnosti.“ (Cit. Tyner, et al., 2010: 2) A bylo by možné dodat, že také 

s  pohledy a názory na jejich existenci a význam.  

Nová média jsou spojována s řadou tvrzení, která udávají, že se jedná 

o prostředky a technologie přinášející (oproti předchozím formám) nejen možnosti větší 

produktivity práce a vzdělání, ale také otevřenosti komunikačním a tvůrčím 

schopnostem jedinců i společnosti. (Srov. Lister, Dovey, 2009: 11-12) Doplňují je 

postuláty o tom, že nová média představují platformu, která dokáže velmi efektivním 

způsobem sdružovat a sdílet informace. (Lévy, 1999)  

Proti pak stojí názory, které uvedené - z části nebo i celku - odmítají. Nejčastěji 

přitom připomínají, že jedinci i společnosti mají odlišné možnosti i schopnosti účastnit 

se procesu užití nových médií. (Srov. Jenkinse, 2006: 3-4) Vystižení kontextu nových 

médií je tak problematikou navýsost komplexní. 
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Zřejmé je to již při pohledu na pojmosloví. Vedle označení nová média jsou totiž 

užívány také termíny interaktivní, digitální nebo síťová média. (Srov. Macek, 2010: 12) 

Na první pohled se může zdát, že všechny uvedené koncepty odkazují na jeden 

fenomén, jejich konkrétní uchopení však mohou být poměrně odlišná. 

Zatímco první výraz odkazuje na možnost vzájemného působení mezi čtenářem 

a textem, druhý vychází z pojmenování způsobu, jakým jsou zpracovávána 

a zobrazována data. Třetí je pak vyjádřením faktu, že jsou daná média vzájemně 

propojitelná do multiplexních sítí. Nejde však vždy o zcela přesná a výstižná vyjádření. 

Jak upozorňuje Macek: „Některá z nových médií na tom se svou technologickou 

otevřeností vůči interaktivitě nejsou lépe než analogová televize a jiná nejsou zapojena 

do sítí.“ (Cit. Tamtéž.)  

Výrazně problematické je pak i označení „nové“ médium. Použité adjektivum 

vyjadřuje skutečnou novost prostředků a technologií. Při bližším ohledání je ale zřejmé, 

že novým médiem byla svého času nejen kniha, ale například také televize. Pro Macka 

jde o jasný důkaz toho, že média „jsou mimořádně živým, proměnlivým terénem, v němž 

dosud nejsme svědky stabilizace, fixace ani mediálních forem, ani způsobů užití, ani 

širší mediální krajiny.“ (Cit. Macek, 2010: 92) Ve své podstatě je možné říci, že 

pro mediální entity je novost jednou z hlavních charakteristik. Diskutovaná novost 

„nových médií“ je tak spíše zdánlivým jevem.  

Podobný názor zastává také Kathleen Tynerová nebo Simon Biggs. (Tyner, 

et al., 2010; Biggs, 2008) Domnívají se přitom, že úvahy o „novosti“ nových médií 

nesmí předcházet či snad zastiňovat jejich hlavní charakteristiku, a tou je fakt, že jsou – 

stejně jako jiná média – důležitou součástí lidského života v individuální i societální 

rovině. (Tyner, et al., 2010: 2-3)  

Existují pak názory, které jsou zcela opačné a otázku novosti problematizují. 

Není však v možnostech ani zájmech předložené práce toto téma blíže specifikovat 

a hodnotit. Pro její účely se jeví pojetí toho, že nová média jsou významnou složkou 

lidského života, jako plně dostačující. (Pro úplnost je ale nezbytné odkázat na vybrané 

materiály, které podávají shrnující přehled k vymezení nových médií: Lister, Dovey, 

2009; Macek, 2010.)  

Ve své podstatě je tak možné uzavřít problematiku vymezení nových médií 

parafrází věty, kterou John Fiske pronesl o komunikaci: Nová média jsou prostředky, 

které mnoho lidí užívá, ale jen málokdo umí uspokojivě definovat. (Srov. Fiske, 1982: 



   

 

15 

  

1) S ohledem na problematiku definice všech prezentovaných jevů, je pak nezbytné 

vložit krátkou podkapitolu o tom, jak budou chápány a užívány v předložené práci. 

 

1.2 Stručné definice vybraných pojmů 

S ohledem na rozbor problematiky komunikace - s patrným přihlédnutím 

k  mediální gramotnosti a novým médiím - je tak nezbytné uvést stručné definice 

diskutovaných pojmů v té podobě, v jaké budou rozuměny na následujících stránkách. 

Vybraná vymezení přitom vycházejí vždy z těch dokumentů, které jsou v daném oboru 

či směru považované za autoritativní. 

Komunikace bude chápána jako produkce a výměna sdělení prostřednictvím 

znakových systémů. (Srov. Reifová, et al., 2004: 98) 

Mediální gramotnost bude označovat dovednosti, znalosti a schopnosti, které 

jedincům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. (Srov. Směrnice evropského 

parlamentu a rady ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS 

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

provozování televizního vysílání, 2007) 

Nová média budou označovat ty prostředky, které jsou založeny na digitálním 

kódování dat. (Srov. Lister, Dovey, 2009: 2; Macek, 2010: 12) Konkrétně se bude 

jednat o platformy spojené se stolními počítači, mobilními telefony a podobnými 

formáty. (Srov. Lister, Dovey, 2009: 13) 

Rozboru problematiky spojené se stářím a stárnutím jsou věnovány následující 

kapitoly. Předem je možné zdůraznit, že v práci budou jevy chápány v definici, 

jakou uvádí Prchlík. (Viz dále.)  
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1.3 Stárnutí a život ve stáří 

„Každý stárne, ale nikdo si nepřeje být starý.“ (Cit. Malíková, 2010: 24) 

 

Při vstupu do problematiky je nezbytné vymezit rozdíl mezi stárnutím a stářím. 

Stárnutím je rozuměn děj, proces. Stářím je pak myšlen stav, ve kterém se lidé určitého 

věku nacházejí. Používat je přitom možné označení starší člověk, senior nebo jedinec 

vyššího věku. (Křivohlavý, 2011: 17) 

Definice toho, co je detailněji myšleno pod pojmem stáří a stárnutí, je 

komplikovanou záležitostí. Popis života ve stáří totiž není tak jednoduchý, jak se může 

na první pohled zdát. Je tomu z toho důvodu, že člověk od svého narození vstupuje 

do biologicky daných a sociálně konstruovaných etap, které jsou napojeny na jeho 

subjektivní vnímání času i prožívání životních událostí. (Srov. Alan, 1989: 48-49) Je 

proto možné říci, že problematika má silně individuálně a kulturně podmíněný podtext. 

Vedle tohoto názoru však existuje také pohled, který udává, že je proces stárnutí 

založen na určitých zákonitostech a pravidelnostech, které jsou pro všechny lidské 

bytosti nejen shodné, ale také neodvratitelné. (Srov. Hogstel, 2001: 5)  

Jako vhodné se tak jeví definice, které v sobě zohledňují oba uvedené směry. 

Příkladem může sloužit Prchlíkovo vidění stárnutí jako přirozeného a plynulého 

fyziologického procesu, který je u každého člověka spojen se svéráznými odlišnostmi. 

(Prchlík, 1969: 4)  

Úvahy ohledně stáří a stárnutí však dosahují mnohem širších mezí, je tak 

nezbytné je nejen definovat, ale také popsat okolnosti, se kterými jsou spojeny.  

  

 

1.3.1 Stárnutí a život ve stáří: Definice pojmů 

Základními pojmy problematiky jsou stáří a stárnutí. (Srov. Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012: 19) Jejich definice se odlišují nejen podle toho, ze kterých oborů 

pocházejí, ale také na základě toho, co se snaží ve své obsahu konkrétně zachytit. Jejich 

vysvětlení je možné sledovat z pohledu přírodních a společenských věd.                                                                  

Přírodní vědy popisují stárnutí jako ontogenezi. (Tamtéž.) Udávají, že jde 

o proces, při kterém dochází v lidském organismu k velké řadě psychických i fyzických 

změn. Mühlpachr pak definuje proces stárnutí jako „zákonitý, druhově specifický 
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celoživotní proces, jehož involuční projevy se stávají zřejmější ve 4. deceniu, event. 

na přelomu 4. a 5. decenia“. (Cit. Mühlpachr, 2009: 22) 

Velká část autorů nespojuje stárnutí s obdobím na konci života, neboť 

zdůrazňuje, že je tak možné popsat celkový souhrn reakcí, které jedince provázejí již 

od jeho narození. Říká přitom, že stáří je tak možné chápat jako poslední fázi vývoje 

člověka. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 19) 

Biologické stárnutí tak může být popsáno jako proces fyziologických 

a psychologických přeměn. V některých případech jsou pak tyto přeměny vnímány 

s negativním podtextem. Langmeier a Krejčířová doslova chápou stáří jako „souhrn 

změn ve struktuře a funkcích organismu, které podmiňují jeho zvýšenou zranitelnost 

a pokles schopností a výkonnosti jedince a které kulminují v terminálním stádiu 

a ve smrti“. (Cit. Langmeier, Krejčířová, 1998: 184) 

Proti tomuto vnímání existují námitky. Jsou připomínány z několika důvodů. 

Primárním je ten fakt, že otázky snížených schopností jsou vysoce individuální 

záležitostí. Příkladem může být sedmdesátník, který sice splňuje vnější znaky spojované 

se stářím, jako jsou třeba šedivé vlasy, postrádá však projevení nedostatků spojených 

se stářím v rovině psychické. Další případem pak mohou být mladí lidé, kteří získají 

některé charakteristiky letitosti velmi předčasně. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 

2012: 26-27) 

Sekundárně jde o přílišné vnímání procesu stárnutí jako sestupné periody 

lidského vývoje. (Křivohlavý, 2002: 137) Argumentem tak může být následující 

vyjádření: „Stáří neznamená pouze úbytek funkcí. Některé funkce se celý život nemění, 

jiné dokonce zlepšují! Vůbec nejvýznamnějším je zjištění, že starý organismus disponuje 

kvalitativně jinými mechanismy, kterými se přizpůsobuje podmínkám okolí.“ 

(Cit. Křivohlavý, 2002: 135) 

Proces stárnutí je tak vysoce individuálním jevem, který je spojován s určitými 

předpoklady a charakteristikami. K jejich hodnocení by mělo být užito nejen 

objektivních, ale také subjektivních kritérií. To znamená, že by neměla být zjišťována 

pouze data, která je možné ověřit prostřednictvím technických a podobných zařízení, 

ale musejí být zkoumány také údaje, které se váží ke konkrétním individuím. Prostor by 

tak měl být věnován nejen měření výšky, ale mělo by být utvořeno i místo pro diskuzi 

ohledně spokojenosti se životem. (Více: Hogstel, 2001: 5-6) To platí nejen v rámci 

přírodních věd, ale také u věd společenských. 
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V rámci společenskovědních úvah je stáří definováno jako společensky 

a kulturně podmíněný pojem, jehož odlišnosti vyplývají z časových a prostorových 

charakteristik. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 26) Stáří v rámci tohoto 

pohledu není termínem, který by byl založen výhradně na vnímání biologického určení, 

ale je naopak vnímán jako entita několika kontextů a významů. 

Jednoduše je možné říci, že s dosažením určitého věku člověk získává také 

novou sociální roli, která je spojena s určitými očekáváními ohledně životního působení 

i stylu. Nejen v případě stáří, ale také u jiných etap života, jde o specifické předpoklady, 

které se odlišují v rámci jednotlivých kultur i společností.  

V západních společnostech se tak ve většině případů předpokládá, že lidé, kteří 

překročí hranici šedesáti let, povedou poklidný život. Stáří se proto spojuje s ukončením 

aktivního pracovního života a odchodem do důchodu. (Srov. Hogstel, 2001: 4-5) 

U dalších kultur je stáří spojováno nejen s jinými věkovými vymezeními, 

ale také s odlišnými charakteristikami. Například vietnamská kultura jej spojuje s péčí, 

kterou děti (především synové) musí věnovat svým starým rodičům. Daný akt je vnímán 

jako zpětná oddanost za veškeré opatrování a ošetřování poskytnuté v dětství. Jedinci 

jsou přitom povinni vynaložit maximální možné úsilí a prostředky. (Srov. Holubová, 

2007: 34)  

U některých společností je pak stáří vnímáno jako dar božstev. (Gennep, 1996: 

80) U řady asijských a afrických kultur je stáří spojováno s úctou a moudrostí, což se 

odráží také na vyšším společenském postavení. Často jsou přitom jedinci vyššího věku 

spojováni s vykonáváním duchovních záležitostí. (Daný fakt vyplývá nejen z toho, že 

mají potřebné znalosti a zkušenosti, ale také proto, že se na ně nevztahují možná 

omezení a tabu, která jsou například spojena s mladšími ročníky a zajištěním 

reprodukčního cyklu. Srov. Tamtéž.) 

Vnímání stáří v rámci jedné společnosti či kultury nemusí být stejné pro obě 

pohlaví. Například Masajové ve východní Africe člení etapy lidského života odlišným 

způsobem pro ženy a muže. Zatímco ženy a dívky procházejí třemi fázemi, jde tak 

o skupiny dívek před obřízkou, vdaných ženy a žen s šedivými vlasy. Tříd u mužů je 

celkově pět. Jedná se o chlapce, kandidáty, válečníky ve stavu noviců, válečníky 

do třiceti let a dospělé. (Srov. Gennep, 1996: 86) Stárnutí i stáří jsou tak koncepty, které 

je nezbytné vnímat v jejich proměnlivosti a dynamice. 
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Je proto možné říci, že stáří je spojeno s příslušností, která je vázána na určitou 

životní epochu. Jejím vyjádřením je věk, který lze rozlišit do dvou typů. Jde o věk 

chronologický (kalendářní) a věk sociální. (Ďoubal, 2000) 

Věk chronologický (kalendářní) je měřítkem, které určuje dobu uběhlou 

od narození jedince. Překrývá se s pojmem biologický věk. Pomocí něj je popisováno 

nejen stáří organismu, ale také určení reálného stupně zestárnutí. Biologický věk slouží 

k indikování a kvantifikování změn souvisejícím se stárnutím. (Tamtéž.) 

Věk sociální je přímo vázán k rolím, které mají jedinci podle představ 

společnosti s ohledem na jejich příslušný (chronologický) věk zastávat. Jde tak o soubor 

postojů a projevů chování, které jsou v dané společnosti přijímané a akceptované. 

(Malíková, 2010: 16) Jak již bylo řečeno, dané se odlišuje napříč kulturami a týká 

různých věkových skupin. 

S ohledem na sociální věk jsou pak někdy starší jedinci označováni jako lidé 

třetího věku. (Křivohlavý, 2002: 136; Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 25-26) 

V daném případě je myšleno prvním věkem stádium dětství a druhým věkem období 

dospělosti. Na seniory je tak nahlíženo jako na skupinu, která se v určitém směru 

odlišuje od souboru ve věku dospělém. (Křivohlavý, 2002: 136) Čevela, Kalvach 

a Čeledová v daném směru doporučují rozlišovat dvě období. Jedná se o zmiňovaný 

třetí věk a dále také o věk čtvrtý. Třetí věk spojují s postproduktivní fází lidské 

existence a vidí jej jako období odpočinku. Čtvrtý věk pak definují na základě 

nesoběstačnosti a závislosti. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 25-26) 

Ian Stuart-Hamilton udává, že je nezbytné sledovat stáří osobnosti v porovnání 

k jeho celkové existenci a výkonnosti, což vymezuje termínem funkční věk. (Stuart-

Hamilton, 1999: 16) Jde přitom o příměr založený na pozorování toho, jak dobře 

si jedinec vede ve srovnání se svými vrstevníky. Stuart-Hamilton přitom rozlišuje 

tři základní dimenze funkčního věku. (Stuart-Hamilton, 1999: 16-17) 

1. Fyzická dimenze je spojena s biologickým stárnutím. Příkladem může 

sloužit sledování četnosti poruch imunitního systému. 

2. Psychická dimenze odkazuje k percepčním a kognitivním funkcím. 

Zahrnuje v sobě také emocionální složku. Jmenovat je možné pozorování 

zpracování informací, schopnosti abstraktního a logického myšlení 

nebo obratnosti při užívání předmětů. 
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3. Sociální dimenze je vyjádřena ve společenském fungování. V dané 

rovině je tak sledována kupříkladu schopnost a chuť navazovat 

i udržovat společenské vazby. (Tamtéž.) 

 

Na základě uvedených přístupů a teoretických rozborů je pak vytvořeno několik 

periodizací, které třídí lidský život – či konkrétněji etapu stáří – do skupin, které mají 

nejrozmanitější podoby a specifikace. Pro přehlednost je nezbytné uvést ty, které patří 

mezi odborníky často zmiňované. A to nejen v odborných pracích, které pocházejí 

z lékařského, ale také společenskovědního prostředí. (Jmenovat tak lze například 

publikace Evy Malíkové nebo Josefa Langmeiera a Dany Krejčířové. Srov. Malíková, 

2010; Langmeier, Krejčířová, 1998) 

V první řadě tak jde o periodizaci Světové zdravotnické organizace (WHO), 

která vznikla v 60. letech minulého století. Lidský život v ní byl rozčleněn 

prostřednictvím patnáctiročních údobí, hranice starobního věku byla přitom stanovena 

na šedesát let. (Hartl, Hartlová, 2004: 562)  

 60 – 74 let: rané stáří, částečné stáří, tzv. senescence; 

 75 – 89 let: vlastní stáří, vysoký věk, tzv. senium; 

 90 a více let: dlouhověkost, tzv. patriarchium. (Tamtéž.) 

 

Podobné – avšak jednodušší - třídění je možné nalézt u Křivohlavého, který 

pracuje s již uvedenými pojmy třetí a čtvrtý věk. (Křivohlavý, 2011: 18) Definuje 

je přitom následujícím způsobem. 

 Třetí fáze života – život v době důchodu – 65 až 85 let. Etapa je 

označována jako důchod bez ohledu na to, zda je člověk skutečně 

na odpočinku. 

 Čtvrtá fáze života – příprava na odchod – 85 a více let. Období je 

spojováno s lidmi, kteří jsou označováni jako dlouhověcí. (Tamtéž.) 

 

Mezi další užívané patří Mühlpachrova periodizace. Vychází také z toho, 

že hranici stáří posunuje směrem k pětašedesáti letům, detailněji však třídí a popisuje 

jednotlivé skupiny. (Mülpachr, 2004: 21) 
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 64 – 74 let - mladí senioři – dané fázi dominuje problematika 

seberealizace a adaptace na penzionování, dále otázky spojené 

se starobními aktivitami a vyplněním volného času; 

 75 – 84 let - staří senioři – jde o dobu, která je specifická lékařskou 

problematikou, dochází v ní zpravidla ke změně funkčních zdatností 

a zhoršenému průběhu chorob; 

 85 a více let - velmi staří senioři – na významu nabývá sledování 

soběstačnosti a zabezpečenosti. (Tamtéž.)   

 

Kalvach k této periodizaci přidává ještě jednu položku. Jde o etapu 

dlouhověkosti, kterou spojuje s čtyřiadevadesáti a více lety. Udává pak, že se v dané 

fázi v současnosti nachází nepatrný zlomek populace, zdůrazňuje ale, že podíl 

dlouhověkých jedinců stoupá v návaznosti na zvyšování životní úrovně ve společnosti 

a rozvoj kvality lékařské péče. (Kalvach, 1997: 13)    

Jak však uvádějí Vohralíková a Rabušic: „Věk není jediným a dokonce 

ani rozhodujícím faktorem označení člověka za starého.“ (Cit. Vohralíková, Rabušic, 

2004: 6) K určení stáří a pozorování stárnutí je nutné vymezit spektrum fyzických, 

psychických a společenských charakteristik. 

 

 

1.3.2 Stárnutí a život ve stáří: Biologické změny  

Biologické změny spojené se stářím a stárnutím je možné vnímat ve dvou 

úrovních. Jde o otázky spojené s fyzickým stavem a dále o problematiku psychických 

okolností. 

Stárnutí spojené s fyzickou částí lidské osobnosti pokrývá několik problematik. 

Mezi první z nich patří otázka délky lidského života. Většina odborníků v oblasti 

gerontologie se shoduje na tom, že o délce lidského života rozhodují nejen genetické 

faktory, ale také vnější vlivy. Podíl toho, jakou hrají úlohu vrozené predispozice, 

se však odlišuje u jednotlivých autorů. Zpravidla jim přisuzují moc v rozmezí pětatřiceti 

až sedmdesáti procent. (Srov. Mitrea, 2008: 9; Hogstel, 2001: 66; Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012: 22)    

Biologický věk lidského jedince je přitom obtížně předpověditelným údajem. 

Bývá posuzován na základě tzv. střední délky života (angl. life-span). Jde o údaj, který 
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vyjadřuje předpokládaný (průměrný) věk, kterého dosahují členové vybrané populace. 

(Mitrea, 2008: 9-13) Odlišuje se u mužů i žen, dále také s ohledem na chronická 

onemocnění a případná postižení. Do budoucnosti se počítá s všeobecným nárůstem. 

(Čeledová, Čevela, 2010: 72) 

Z biologického hlediska je ještě možné rozdělit proces stárnutí do dvou rovin. 

První úroveň je spojena s okolnostmi, které se neváží na zdravotní stav jedince nebo 

vlivy prostředí. Stárnutí je tak proces, který je obecnou biologickou změnou postihující 

každého. Druhá úroveň stárnutí je procesem, který naopak přímo podléhá stavu a situaci 

konkrétního jedince. (Tamtéž.) 

Stárnutí je přitom procesem probíhajícím kontinuálně. Právě proto, že se jedná 

o jev nepřetržitý a plynulý, tak je obtížné určit situaci, kdy dochází k přechodu od věku 

středního do období stáří. (Srov. Stuart-Hamilton, 1999: 16-18) Je však možné 

zpozorovat řadu průvodních jevů fyziologického rázu, které jsou s biologickým stářím 

spojovány. Pichaud s Thareauovou a dále například Jarošová uvádějí následující změny. 

(Srov. Pichaud, Thareauová, 1998: 19-20; Jarošová, 2006: 22-24) 

 vysušování a svrašťování kůže 

 úbytek vlasového porostu a ochlupení 

 změna pigmentace pokožky a dalších tkání 

 slábnutí zraku, obtížnější adaptace na světlo a tmu 

 slábnutí sluchu, obtížnější vnímání vysokých tónů a vyšší citlivost 

na šumy 

 ochabování svalstva a úbytek kosterní hmoty 

 změna ukládání tuku a vstřebávání vápníku 

 snižování elasticity orgánů a tkání  

 změna hormonální produkce 

 změny ve fungování imunitního systému (Tamtéž.) 

 

Všechny uvedené body je pak možné spojit se zvýšenou mírou zdravotních 

komplikací. Odborníci uvádějí, že mezi nejčastější nemoci ve stáří patří degenerativní 

onemocnění. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 114-120) Jedná se především o artrózu 

(revmatické onemocnění) a osteoporózu (řídnutí kostí). Mezi další onemocnění patří 

například šedý zákal, Parkinsonova choroba nebo také starobní demence. (Více: 

Tamtéž.) 
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Psychologická část stárnutí se od roviny fyzické odlišuje. Je přitom mnohem 

obtížnější jí definovat. „Rozdíl je … v tom, že zatímco se biologové zabývají v prvé řadě 

… normálním, tj. zdravým fungováním, a teprve potom patologickým chodem 

biologických jevů v průběhu stárnutí, psychologové se dosud věnovali převážně 

podrobnému studiu selhávání přerůzných funkcí v průběhu stárnutí.“ (Cit. Křivohlavý, 

2011: 20)  

Je proto velmi komplikované určit i popsat jevy a situace, které se váží 

k normálnímu či běžnému psychologickému stavu jedince v procesu stárnutí. Je tomu 

tak nejen pro stav poznání, ale zejména z toho důvodu, že každá osobnost představuje 

komplexní a jedinečný systém, který je utvářen na pozadí odlišných individuálních 

a společenských podmínek. (Darebníková, 2008: 14) 

Psychická část stárnutí se tak projevuje v odlišném věku, hloubce i rozsahu. 

Stejně tak složité je také vyrovnávání se s případnými abnormalitami a problémy. Mezi 

nejobecnější charakteristiky spojené se stárnutím a psychickým stavem patří následující. 

 U starších lidí dochází ke zpomalení psychické činnosti. Daný faktor 

se projevuje v otázkách spojených se zpracováváním informací a situací nebo 

rozhodovacím procesem. Starším lidem právě z tohoto důvodu nevyhovují 

činnosti pod tlakem. V době, která je založena rychlém životním tempu, je daný 

faktor spojen s negativními vlivy na život starších lidí. (Srov. Darebníková, 

2008: 15) 

 Dochází ke změnám v oblasti učení a paměti. Starší lidé ztrácejí schopnost 

učení se informací, zejména v oblasti faktických znalostí. (Mitrea, 2008: 75) 

 V procesu stárnutí se začínají objevovat emoční problémy. Jde nejen o otázky 

spojené s možným výskytem vyšší náladovosti či depresí, ale především se 

zhoršením smyslového vnímání. Ve stáří se tak objevují nedostatky zraku, 

sluchu a v některých případech také čichu. Mnohem častěji se objevují spánkové 

poruchy. (Srov. Mitrea, 2008: 138-139; Hogstel, 2001: 70)  

 

Darebníková pak udává, že se starší lidé musejí potýkat s celkovou 

zpomaleností: „Obecně s věkem klesá vitalita a energie. Chůze se uvolňuje, zmenšují se 

gesta. Řeč bývá pomalejší, je obtížnější se vyjádřit.“ (Cit. Darebníková, 2008: 15) 

Pojetí stárnutí tak může být spojeno se zdůrazňováním jeho negativních rysů 

nejen v rovině fyzické, ale také psychické. (Viz dále.) Proti takovému pojetí vystupují 
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někteří odborníci, kteří zdůrazňují nezbytnost pozitivního uchopení stáří a stárnutí. 

(Křivohlavý, 2011: 12) Nejde přitom jen o usměrnění negativní stereotypizace stáří, 

ale také o připomenutí výskytu celé řady jeho pozitivních faktorů, které bývají 

opomíjeny nebo nepřesně interpretovány.   

Křivohlavý například zdůrazňuje, že proces zrání a růstu osobnosti nekončí tím, 

že by člověk ukončil svou produktivní fázi, protože inteligence a stránky osobnosti 

se rozvíjejí i v pozdnějším věku. (Tamtéž.) Přiznává, že mozkové buňky umírají 

ve vyšší míře, než je tomu u lidí, kteří jsou mladší. Podotýká ale, že i ve starobním věku 

se rodí nové buňky a mozková spojení. Říká doslova, že: „Je … možno se něčemu 

novému i ve starším věku naučit. Řečeno v neurologické terminologii: ukázalo se, 

že existuje tzv. dospělá neurogeneze. V mozku se totiž stále – i v době staršího věku – 

vytvářejí nová spojení.“ (Cit. Tamtéž.) 

Daný fakt je obohacen o poznání, že lidé staršího věku jsou v průměru 

moudřejší, neboť moudrost je nezávislá na inteligenci. Vychází to z toho, že člověk 

si v průběhu celého života osvojuje velké spektrum poznatků 

a zkušeností. Jak ale upozorňuje Langmeier a Krejčířová: „Ne všichni staří lidé jsou 

ovšem moudří, stejně jako ne všechny děti ani všichni dopívající nebo mladí dospělí 

zvládají své vývojové úkoly.“ (Cit. Langmeier, Krejčířová, 1998: 212) 

 

 

1.3.3 Stárnutí a život ve stáří: Společenské změny  

Na proces stárnutí je pak možné dívat se také z pohledu společenskovědního. 

V daném rámci mohou být sledovány nejen obecné otázky společenských interakcí 

a institucionálních vazeb typických pro život ve stáří, ale také vývoj a reakce 

u konkrétních zástupců starších ročníků.  

Proces stárnutí je v rámci společenskovědních úvah primárně spojen se změnou 

identity. Ukončení produktivního způsobu života pro jedince znamená ten fakt, 

že přestává být součástí zaměstnaneckého kolektivu či týmu. Stává se tak seniorem, 

důchodcem. Stuart-Hamilton k danému udává konkrétně následující: „Mnoho 

zaměstnaných lidí (…) si vytvořilo svůj status a sebehodnocení prostřednictvím práce. 

Odborník si tedy může vybudovat vysoké sebehodnocení právě proto, že má zaměstnání, 

které společnost velmi ohodnocuje. Jakmile však odejde do důchodu, ztrácí spolu 

se zaměstnáním i svůj status.“ (Cit. Stuart-Hamilton, 1999: 155) 
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Patrné jsou nejen změny v sebehodnocení, ale také v tom, že se často změní 

i okruh lidí, se kterými se jedinec stýká. Ukončením pracovního poměru dochází 

ke zhoršení možností kontaktu s přáteli a kolegy, což narušuje také participaci na dříve 

vykonávaných a zpravidla i oblíbených činnostech. (Srov. Malíková, 2010: 22) 

Dochází přitom k omezení sociální integrace ve společenských, kulturních 

a jiných aktivitách, zároveň se tím prohlubuje i generační osamělost. Její příčiny jsou 

spojeny nejen se specifikací sociálních kontaktů, ale také prostým faktem toho, 

že dochází ke snižování četnosti styků se známými a přáteli z důvodu nemoci nebo 

úmrtí. (Dané potvrzují také výzkumy, které dále poukazují na to, že v mnoha případech 

dochází k tomu, že změna životního identity a sociální interakce ve stáří vyvolává 

posuny také u charakteru osobnosti. Srov. Stuart-Hamilton, 1999: 152) 

Velkou změnou se pro jedince stává také uspořádání dne včetně té části, která 

spadá do kategorie volný čas. Zpočátku mají někteří lidé prostoru skutečně hodně 

a nejsou si jisti tím, jakým způsobem jej mají vyplnit. Jedinci, kteří měli původně 

náročné povolání spojené s velkou zodpovědností a stresovým potenciálem, se pak 

vyrovnávají s nastalou situací zpravidla mnohem komplexnějším a komplikovanějším 

způsobem. (Srov. Křivohlavý, 2011: 25-26) 

Celková situace se stává složitější v případě, kdy jedinec ztrácí životního 

partnera. Daný jev výrazným způsobem ovlivňuje všechny uvedené problematiky. 

Stuart-Hamilton upozorňuje na to, že „Existují určité důkazy, že dopad této ztráty závisí 

na tom, jak byla očekávána.“ (Cit. Stuart-Hamilton, 1999: 163) Ztráta nemusí být tolik 

stresující, pokud byl zesnulý člověk nějakou dobu nemocný, ale také v případě toho, 

že k tomu došlo až v pozdějším věku. (Tamtéž.) 

Odborníci poukazují na to, že mnohem komplikovanější je odchod 

do důchodu pro muže. (Srov. Stuart-Hamilton, 1999: 150-151) A to především pro ty, 

kteří nemají koníčky, zájmy nebo neprovozují jiné činnosti nespojené s pracovními 

aktivitami. Langmeier a Krejčířová vysvětlují tento jev na příkladu společenských rolí 

a statusů. Říkají, že od mužů se po celý jejich život očekává síla, rozhodnost a aktivita, 

takže je pro ně velmi obtížné přijmout pozici zesláblých a nemohoucích. (Langmeier, 

Krejčířová, 1998: 137) Stuart-Hamilton zase poukazuje na to, že ve vyšším věku mají 

muži větší sklony k tomu být introvertní. Říká, že se více uzavírají do sebe a mají menší 

chuť řešit případné problémy. A to včetně procesu stárnutí. (Srov. Stuart-Hamilton, 

1999: 150-151) 
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Fakt vyrovnání se se stářím je možné spojit také s finančně-materiální situací. 

Odborníci totiž poukazují na to, že klíčovou úlohu hraje ekonomický stav seniorů. 

(Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 28; Hogstel, 2001: 33-35) Ve chvíli, kdy jsou 

jedinci dobře zajištění, dochází nižšímu počtu komplikací při přechodu ke stáří. Stuart-

Hamilton přímo říká, že: „Finanční problémy (které má mnoho starých lidí) jsou 

zásadním faktorem, snižujícího se pocitu vlastní hodnoty a přibývání depresivních 

symptomů“. (Cit. Stuart-Hamilton, 1999: 164) 

Problematika individuální a společenské existence vychází také z toho, že 

se jedinec musí vyrovnat s tím, že dochází ke zhoršování jeho tělesné kondice a zdraví. 

Musí se naučit přijmout i pomoc. Závislost na ostatních je přitom pro většinu lidí velmi 

traumatickým zážitkem. Ve velkém procentu případů je otázka přijetí stáří spojena 

i s tím, jak si člověk uvědomuje fakt toho, že dříve či později zemře. (Tamtéž.) 

Všechny uvedené otázky se tak mohou specifickým způsobem promítat 

do lidské existence ve chvíli, kdy je jedinec schopný přijmout svou novou životní roli. 

Pokud člověk dokáže naplno zorganizovat své materiální zabezpečení v období stáří 

a je ochotný si zajistit smysluplné naplnění volného času, tak může mít podoba jeho 

seniorského věku zcela odlišnou podobu, než je tomu v případech opačných. Eva 

Malíková však upozorňuje na to, že naprosto zásadní úlohu přitom hrají dobré citové 

vztahy a pevná rodinná pouta. (Malíková, 2010: 22-23) 

Na základě uvedených informací je tak možné popsat přístupy ke stáří, 

se kterými je možné se setkat. Eva Malíková uvádí pět oblastí, které definují a popisují 

různá stanoviska a postoje směrem ke stáří. (Malíková, 2010: 25) 

 Konstruktivní přístup – je typický ve chvíli, kdy je jedinec soběstačný 

a plně akceptuje své stáří i s případnými problémy. Zajímá se přitom 

nejen o své zdraví, ale rozvíjí i své duševní stránky a disponuje 

pozitivním přístupem i dobrými vztahy s rodinou. 

 Strategie závislosti – popisuje stav, kdy jedinec zneužívá problémů 

spojených se stářím, aby na sebe upozorňoval a získával výhody, 

eventuálně manipuloval s okolím. (Eva Malíková uvádí, že tento přístup 

je velmi rozšířený. Srov. Tamtéž.) 

 Obranná strategie – je využívána lidmi, kteří si nejsou ochotni připustit 

svůj věk a stáří. Reagují přitom tím stylem, že si za každou cenu snaží 

udržet svou soběstačnost a životní styl. Daný způsob je typický u lidí, 
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kteří během života byli vysoce pracovně nasazeni. (Ve své podstatě je 

za jejich chováním ukryto oddalování reality.)  

 Strategie nepřátelství – je způsob, jež využívají lidé, kteří necítí, 

že by v životě byli úspěšní. Nespokojenost se svou životní situací 

i věkem dávají najevo skrze samotu, obviňování a emoční bolest. 

 Strategie sebenenávisti – je vyšším stupněm předchozího případu. 

Jedinec však nepřátelství necítí k okolí, ale sám k sobě samému. 

(Tamtéž.) 

 

Vedle osobního postoje ke stáří hraje významnou roli také společnost. 

Neboť právě prostřednictvím jejího pohledu získává většina jedinců přístup i k sobě 

samému. 

 

 

1.3.4 Fenomén stáří: Demografický a společenský vývoj 

Problematika stárnutí je spojena s řadou projevů a charakteristik, které vycházejí 

z osobního přístupu jednotlivců. Odborníci však upozorňují na to, že sebepojetí lidí 

vyššího věku je ve velké míře spojováno s tím, jaký je jim přisuzován sociální status. 

(Stuart-Hamilton, 1999: 155) Jak již bylo uvedeno, etapy stáří a projevy stárnutí jsou 

přitom často spojovány s negativní stereotypizací. Dochází tak k tomu, že jsou lidé 

vyššího věku spojováni se zjednodušujícími a nelichotivými představami. (Srov. 

Křivohlavý, 2011: 12)  

S ohledem na stárnutí populace jde o poměrně závažný společenský problém. 

Jeho okolnosti mohou mít dopad na život jednotlivců i chod společnosti. Jiřina Šiklová 

například uvádí: „Předsudky, právě proto, že jsou v podvědomí, zvyšují mezigenerační 

napětí a averzi. Špatně se s nimi žije a špatně se bude stárnout i těm mladším mezi 

námi.“ (Cit. Šiklová, 2007) Je proto nezbytné vykreslit nejen základní údaje 

o demografickém vývoji společnosti, ale také blíže specifikovat problémy a pohledy, 

které se k němu váží. 

Sdělení o stárnutí populace je možné považovat za všeobecně známé. Zatímco 

byla v letech 1960 – 1985 průměrná délka života na území České republiky na hranici 

sedmdesáti let, tak v roce 2000 už dosahovala k osmasedmdesáti letům u mužů a 
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jedenaosmdesáti letům u žen. (OECD, 2004: 17) Podle prognózy Českého statistického 

úřadu pak má žít v roce 2050 v České republice více než půl milionu lidí ve věku 85 a 

více let. (Regionální strategie a demografické stárnutí, 2006) 

Je přitom nutné uvědomit si, že: „Demografické stárnutí představuje výrazný 

posun ve struktuře našeho obyvatelstva. Naše populace je čím dál starší a změny 

probíhají rychleji. V budoucnu poroste důležitost starších lidí a jejich přínosu 

ve prospěch ekonomik a komunit, ale také jejich požadavků jako spotřebitelů 

a očekávání jako občanů.“ (Cit. Tamtéž.) 

Úvahy ohledně významu seniorů v budoucnosti však nekorelují s tím, jak jsou 

často vnímáni v současnosti. Objevují se totiž výrazně netolerantní postoje a názory, 

které jsou založené na udržování mýtů a stereotypů. (OECD, 2004: 56) Jsou tak slyšet 

stanoviska, která říkají, že jsou lidé vyššího věku břemenem společnosti nebo bariérou 

hospodářského rozvoje. (Srov. Tamtéž.) Diskriminace na základě věku je přitom 

v odborné literatuře popsána pojmem „ageismus“. (Hartl, Hartlová, 2004: 20) 

Termín pochází z anglického slova age, tj. věk. (Srov. Malíková, 2010: 35) 

Jedná se o zastřešující pojem, který je spojený s omezováním nebo upíráním práv 

pro skupinu seniorů. A dále také se šířením mýtů a pověr, které jsou s nimi spojované. 

Jednoduše řečeno: „Staří lidé jsou jím kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém 

myšlení a způsobech, staromódní v morálce a dovednostech." (Cit. Tamtéž.) 

Příčiny a projevy ageismu jsou spojovány s celým spektrem vysvětlení. 

Vidovičová používá k vykreslení problematiky pojem „ideologie věku“. (Vidovičová, 

2008: 15) Jeho základem je víra v „legitimizaci lepšího postavení jedné věkové skupiny 

oproti druhé.“ (Cit. Tamtéž.) Zdroje tohoto přesvědčení je přitom možné nalézt 

v různých směrech. Mezi základní patří například zdůrazňování faktu toho, že starých 

lidí přibývá. Další jsou spojovány s generačními konflikty nebo negativním obrazem 

starých lidí v médiích a kultuře. (Více: Vidovičová, 2008: 120-143) V neposlední řadě 

jde také o důraz společnosti na kult mládí. (Vidovičová, 2008: 57) 

Příčinou ageismu nemusí být jen napětí ve společnosti, ale také obyčejná 

neznalost. (Tamtéž.) Je proto nezbytné věnovat se otázkám spojeným se skupinou 

starších lidí. A to nejen v případech, které souvisejí s jejich zdravotním nebo 

ekonomickým stavem, ale také v rovině, která je spojená s jejich vazbou na nejnovější 

komunikační technologie a média. 
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2. Senioři a nová média: Teoretická část práce (2) 

Ve chvíli, kdy jsou v práci definované klíčové koncepty a je popsána 

problematika studovaného subjektu, tak je nezbytné přejít k hlubšímu vymezení vztahu 

seniorů a nových médií. Teoretický popis totiž může hrát výrazně inspirativní roli 

při formulaci vlastního výzkumu. (Srov. Disman, 2002: 286) Jako významná platforma 

pak poslouží během analýzy zjištění práce. (Viz dále.) 

Deskripce vztahu seniorů a nových médií je rozdělena do dvou oblastí. První se 

zabývá faktickými údaji, druhá pak teoretickými poznámkami. V prvotním oddílu textu 

jsou popsány informace, které jsou spojeny se vztahem seniorů k novým médiím. Jedná 

se o údaje, které pocházejí z empirických výzkumů. Jejich prostřednictvím jsou 

představena klíčová data o tom, jak senioři nová média užívají.  

Ve druhém úseku se jedná o zachycení teoretických poznámek, které 

se vyjadřují ke vztahu seniorů a nových médií. Je přitom nezbytné zdůraznit slovo 

„poznámky“. S ohledem na fakt, že prozatím neexistují ucelené soustavy přístupů, které 

by reflektovaly vztah seniorů a nových médií, se tak jedná spíše o přehlídku vysvětlení, 

komentářů a názorů. (Viz dále.) 

 

 

2.1 Senioři a nová média: Faktické údaje a hodnoty 

Při hledání odpovědi na to, jaký mají senioři vztah k novým médiím, je velmi 

vhodné načrtnout základní zjištění, která se k problematice váží. Dochází tím 

k vytvoření platformy, která poslouží jako vhodný ilustrační materiál.  

Informace o tom, jak lidé vyššího věku užívají moderní informační technologie, 

je možné nalézt v šetřeních různého typu. (Srov. Media Literacy Audit: Report 

on media literacy amongst older people, 2006; Sourbati, 2004; Cebe, et al., 2011) Jedná 

se nejen o výzkumy, které se na otázku specializují, ale také práce, které s ní přímo 

nesouvisí. Ve studiích, které se zaměřují na celkovou populaci, je totiž možné nalézt 

dílčí poznatky o seniorech a nových médiích. (Viz dále.)  

Při popisu dat je nutné brát v potaz nejen jejich kulturní původ, ale také 

společenské a časové okolnosti jejich vzniku. Šetření mají totiž kořeny v rozdílných 

metodikách, časových obdobích i společnostech. Je nezbytné mít také neustále na 
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paměti, že se jedná pouze o vhled do tématiky. Možnost komparace výsledků je proto 

značně omezená. (Konkrétní výběr šetření byl založen na požadavku zastoupení 

českých i zahraničních studií. Patrný ohled byl kladen na zdroje pocházející z předních 

institucí, které se problematikou médií zabývají, tj. Ofcomu a Centra pro mediální 

studia.) 

Vybrané studie si všímají toho, jak nové informační technologie prostupují 

společností. Mediální saturaci popisují výzkumy u všech věkových skupin, seniory 

nevyjímaje. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 45; Sourbati, 2004; Literacy 

Audit: Report on media literacy amongst older people, 2006; Cebe, et al., 2011) U lidí 

vyššího věku je však možné zpozorovat podstatně nižší četnost vazeb na užití nových 

médií, než je tomu u lidí mladších. Uvedené platí nejen pro zahraniční studie, ale také 

závěry, které nabízí české výzkumy. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 45)  

Podobnosti je možné vypozorovat i v dalších případech. Sledované studie 

uvádějí, že si u lidí vyššího věku udržuje primární pozici televize. Jedná se podle nich o 

nejužívanější informační technologii mezi seniory. (Srov. Media Literacy Audit: Report 

on media literacy amongst older people, 2006; Cebe, et al., 2011) Existuje však 

výzkum, který její dominantní postavení zpochybňuje. Jde o šetření Marie Sourbati. 

(Sourbati, 2004) Autorka totiž zachycuje mírně klesající preference užití televize u lidí 

vyššího věku. Odchylka je s největší pravděpodobně založena na tom, že Sourbati 

směřuje svou pozornost nejen na užití analogových televizí, ale také digitálních televizí. 

(Tamtéž.) 

Podobně je tomu také u mobilních telefonů. Pro seniory hrají specifickou roli. 

Podle výzkumů se jedná o nejpoužívanější typ nového média mezi lidmi vyššího věku. 

(Srov. Media Literacy Audit: Report on media literacy amongst older people, 2006; 

Cebe, et al., 2011) Senioři v případě mobilních telefonů uvádějí značně podobné údaje, 

třebaže jejich výpovědi mají odlišný společenský i časový původ. (Srov. Tamtéž.) 

Ve velké části sledovaných spisů je přitom možné nalézt sdělení, že senioři sice 

užívají mobilní telefony omezeně, připisují jim však významnou roli rychlé a efektivní 

komunikace, která může mít rozhodující vliv během nebezpečných okamžiků. (Srov. 

Media Literacy Audit: Report on media literacy amongst older people, 2006; Cebe, et 

al., 2011; Sourbati, 2004)  

Jak uvádí například Cebe: „Mobilní telefony a e-mail jako vhodný prostředek 

pro rychlou a efektivní komunikaci rodičů s dětmi vnímá převážná část dotazovaných 

pozitivně. Nejvýraznější podporu má tento způsob komunikace mezi mladší populací 
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ve věku 15−29 let, nicméně za rychlý a efektivní způsob ji pokládá i generace starší, 

i když její přesvědčení není v této věci tak silné jako v případě mladší generace. 

Z výsledků je tak patrné, že i "neinternetová" generace pokládá v tomto směru nová 

média za přínos, i když je sama uživatelsky zcela neovládá.“ (Cit. Cebe, et al., 2011: 18) 

Ve sledovaných studiích poté není možné nalézt podobnosti v přístupu seniorů 

k počítačům a internetu. Data se v rámci jednotlivých výzkumů značně odlišují. Zdá 

se, že rozdíly mají původ v nestejném společenském a kulturním kontextu. (Srov. Media 

Literacy Audit: Report on media literacy amongst older people, 2006; Cebe, et al., 

2011) 

Je přitom možné říci, že údaje, které prezentuje britská studie s názvem Media 

Literacy Audit: Report on media literacy amongst older people, jsou podobné těm, které 

uvádí autoři z České republiky (Srov. Media Literacy Audit: Report on media literacy 

amongst older people, 2006; Cebe, et al., 2011) Největší odlišnosti je možné spatřit ve 

vývodech Marie Sourbati. (Sourbati, 2004) 

Autorka ve svém výzkumu přibližuje údaje spojené s tím, jaký mají senioři 

přístup k novým médiím. Do svého šetření vybírá jedince, kteří pocházejí z domovů 

s pečovatelskou péčí ze severních oblastí Londýna. (Jedná se o tzv. sheltered 

accomodation, tj. chráněné domovy. Srov. Sourbati, 2004)  

Na základě polo-standardizovaných (semi-standardizovaných) rozhovorů pak 

dochází k poznání, že dotazovaní lidé vyššího věku mají spíše rezervovaný vztah 

k novým médiím. Udává, že jsou jim schopni přisoudit významnou roli ve chvílích, 

které spojují s vlastním bezpečím a zdravím. (Srov. Tamtéž.) 

Sourbati rozebírá nejprve případ mobilních telefonů. Podle záznamů jejího 

vývodu užívali mobilní telefony častěji ti senioři, kteří měli dlouhodobé zkušenosti 

s pevnou linkou. (Tamtéž.) Zdůrazňuje, že téměř ve všech případech zpovídaných 

respondentů jsou mobilní telefony vnímány jako druhotné médium, které slouží 

především ve chvílích ohrožení nebo nemoci. (Srov. Tamtéž.)  

Senioři dále udávali, že mobil užívají především k interakci s ostatními. Menšina 

také k tomu, že jeho prostřednictvím vyřizovala nezbytné záležitosti, jako jsou 

například nákupy. Sourbati pak uvádí, že nejen v tomto případě, ale také ve srovnání 

s jejími dalšími výzkumy, je možné zpozorovat vzrůstající ochotu lidí vyššího věku 

nakupovat přes telefon. (Srov. Tamtéž.)  

Sledování digitální televize bylo, podle údajů získaných Mariou Sourbati, 

podstatné pro nepatrnou část dotazovaných. Jednalo se především o jedince, kteří byli 
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více spojeni s pobytem v domácnosti. Podobně je tomu i v případě přístupu k počítači 

a internetu. (Tamtéž.) Marie Sourbati pak jasně ukazuje, že dostupnost média 

neznamená cestu k jeho užívání. (Srov. Tamtéž.) 

Řada údajů o tom, jak senioři moderní komunikační technologie využívají, 

se často objevuje v publicistických článcích. (Srov. Tröster, Filipová, 16. 9. 2011) 

Jedná se přitom o pojednání, která nepopisují jen fakta, ale jsou také plná zabarvení 

a příměrů, ve kterých je možné rozpoznat negativními stereotypy, které se k lidem 

vyššího věku váží. (Srov. Tamtéž.) 

Pro plné popsání a posouzení, by uvedené zasloužilo vlastní pojednání. 

V ideálním případě by šlo například o obsahovou analýzu, ve které by bylo přímo 

sledováno, jak je vytvářen obraz vztahu seniorů k novým médiím ve vybraných 

mediálních produktech. (Srov. Trampota, Vojtěchovská, 2010: 117, 169) Nastíněné 

však může být vztaženo ke spisům, které se obrazem seniorů v českých médiích 

zabývají v obecnější rovině. Příkladem slouží studie Sedlákové a Vidovičové. 

(Sedláková, 2008; Vidovičová, 2008) 

Obě autorky ve svých statích dochází k tomu, že jsou mediální obrazy seniorů 

plné mýtů a negativních stereotypů. Sedláková říká, že u lidí vyššího věku jsou téměř 

vždy zdůrazňovány rysy i charakteristiky stáří a stárnutí. Uvádí to na příkladu šedivých 

vlasů. (Srov. Sedláková, 2008) 

Podobné závěry ve svém výzkumu uvádí také Vidovičová, která shrnuje 

základní poznatky o zobrazení seniorů v českých médiích do následujících bodů. 

(Vidovičová, 2008: 140-141) 

 

 Informace o seniorech jsou často prezentovány se zdůrazněním věku, třebaže 

ten nemá s událostí nic společného. Příkladem je vyjádření „pětašedesátiletý 

ekonom v penzi“. (Cit. Tamtéž.) 

 U sdělení, která se týkají seniorů, jsou opětovaně užívány titulky senzačního 

až bulvárního rázu. Příkladem je: „Dědečku, fuj, na holčičky se nesahá!“ 

(Cit. Tamtéž.)  

 Aktivita seniora je zhusta prezentována jako vzácnost. (Srov. Tamtéž.) 

 

 

Sedláková na základě sebraných dat konstruuje názor, že hromadné sdělovací 

prostředky přispívají k inkluzi starších obyvatel. (Sedláková, 2008) V tiskové zprávě 
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publikované ke studii s názvem Neviditelní senioři o médiích dokonce říká: „Pěstují kult 

mládí a digitálně upravené krásy a málokdy se věnují lidem vyšších věkových skupin. 

Pokud se senioři na stránkách objeví, jde obvykle o politiky, herce, herečky, zpěváky 

anebo pravděpodobně digitalizovaně upravené snímky reklamní snímky. Senioři se pro 

média a tím i pro společnost stávají neviditelnou menšinou.“ (Cit. Sedláková, 2007)  

Uvedená fakta by zasloužila hlubší rozbor. Je totiž otázkou, zda v médiích 

nepanují negativní pohledy nejen na seniory v obecné rovině, ale právě také 

v konkrétním případě jejich vztahu k novým médiím. Na základě uvedených dat 

je možné předpokládat, že tomu tak může být. (Srov. Tamtéž.) Bez ověření průzkumem 

se však jedná jen o domněnku. (Viz kapitola věnovaná analýze.) 

Problematika ageismu prostupuje zpravodajstvím a publicistikou. Není však 

zřejmé, nakolik zasahuje i do jevů spojených s novými médii. (Srov. Hartl, Hartlová, 

2004: 20; Křivohlavý, 2011: 12; Sedláková, 2007) Indicie plné jednorozměrných a 

negativistických vidění seniorů se vyskytují nejen v uvedených datech a publikacích, ale 

často i v teoretických poznámkách, které se k problematice vyjadřují. 

 

 

2.2 Senioři a nová média: Teoretické poznámky 

Při pohledu na data, která uvádějí empirické studie ohledně toho, jak lidé 

vyššího věku užívají moderních technologie, nutně vyvstává požadavek na popis 

souboru jevů v hlubším teoretickém smyslu. Jak již bylo řečeno, ucelený okruh přístupů 

chybí. (Srov. Brakel van, 2011; Sourbati, 2004) Je možné zabývat se jen dílčími 

poznámkami a názory na sledovanou látku. Je dost pravděpodobné, že jejich nástin 

neumožní bližší poznání samotné problematiky. Poukáže ale alespoň na to, jak je na 

téma v současnosti nahlíženo. 

Úvahy ohledně vztahu seniorů a nových médií lze přitom rozdělit do dvou 

směrů. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 43) Jedná se o názory, které se 

zabývají tím, jak vypadá stárnutí ve chvíli, kdy senioři moderní informační technologie 

využívají. A dále pak o poznámky, které rozebírají možné dopady toho, když tomu tak 

není. (Tamtéž.) 

Podle Čevely, Kalvacha a Čeledové přináší užívání nových médií do života lidí 

vyššího věku řadu podnětů a charakteristik. Jejich výčet uvádějí v dlouhém seznamu. 
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Při podrobném ohledání je však zřejmé, že se všechny uvedené přístupy týkají třech 

základních okruhů. Jde o vliv na sociální život, bezpečnost a zdravotní stav lidí 

vyššího věku. (Srov. Tamtéž.)  

Do společenské roviny zahrnují především problematiku sociální interakce a 

starobní osamělosti. Udávají totiž, že „stáří v éře telefonů je o čemsi jiném než dříve 

a obdobně jiné bude stáří generací komunikujících na sociálních sítích Facebook 

či Twitter než v éře před nimi.“ (Cit. Tamtéž.) Domnívají se, že užití nových technologií 

starším lidem přináší více kontaktů s okolím, umožňuje jim novým způsobem naplňovat 

volný čas a konečně také přicházet do styku se širším spektrem informací. (Tamtéž.) 

Čevela, Kalvach a Čeledová se pak zaměřují na bezpečnost. Vyjmenovávají 

nejrůznější způsoby toho, jak senioři mohou skrze technologie a zařízení chránit svůj 

domov. Kladou přitom silný důraz na možnosti zajištění zdraví. Rozebírají celé 

spektrum eventuálních užití informačních technologií ve spojitosti se zdravotními 

otázkami. Udávají například, že využívání nových médií „umožňuje monitorování 

rizikových pacientů v domácím prostředí a komunikaci s nimi, a to lékařsky i 

ošetřovatelsky.“ (Cit. Tamtéž.) 

Při pohledu na uvedené vymezení je zřejmé, že autoři vidí problematiku příliš 

zjednodušeně. Jejich přístup je založen na tom, že pozitivní aspekty přisuzují užívání 

nových médií. Negativní hlediska pak spojují s rovinou, kdy senioři moderní informační 

technologie nevlastní a neovládají. Příkladem je postulát o tom, že nevyužívání nových 

médií může vést k sociální exkluzi. (Tamtéž.) 

Popis Čevely, Kalvacha a Čeledové tak sice obsahuje řadu zajímavých podnětů, 

není ale možné říci, že by celkově šlo o kritické pojednání. Nezamýšlejí se totiž nad tím, 

jakého rázu jimi popsané jevy jsou. Autoři například uvádějí, že užití moderních 

technologií přináší seniorům řešení osamělosti a zvyšuje jejich možnosti vyhledávání 

informací. Je ale možné namítat, že četnost kontaktů nesvědčí o jejich kvalitě. Podobně 

i širší spektrum možností k nalezení informací nemůže být prostě a jednoduše spojeno 

s vysokou jakostí získaných sdělení. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 43-47) 

K podobným zjednodušujícím příměrům je nezbytné stavět se obezřetně. 

Myšlenky nemusejí být v jádru negativistické, důsledky jejich vyznění ale takové být 

mohou. Jasný příklad přináší studie Marie Sourbati. (Sourbati, 2004) Je v ní totiž jasně 

popsáno, jak myšlenka na zdravotní péči on-line vyvolala u seniorů v londýnském 

pečovatelském domě silně ambivalentní postoje. (Tamtéž.) 
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Část respondentů se totiž obávala, zda nová služba zcela nenahradí předchozí 

formy péče. Jedinci, kteří měli zkušenosti s novými médii, dostali strach z 

nárůstu izolace a odcizení. Většina dotazovaných, i přes svůj nesouhlas, byla schopna 

uvést, že si je vědoma pozitivních možností, které ze služby plynou, z osobních důvodů 

ale zavedení odmítala. (Tamtéž.) Kromě toho, že svými postoji ukázali, že užívání 

počítače a zavedení internetu nemusí být vnímáno vždy pozitivně, tak ještě prezentovali 

své mediální znalosti a nepřímo také dovednosti. (Srov. Tamtéž.)   

Pohledů na mediální gramotnost seniorů však existuje velmi omezené 

množství. Poznámky k nim jsou představeny na následujících řádcích.  

Rabušicová uvádí, že největším problémem vztahu seniorů a nových médií je 

tzv. funkční negramotnost. Domnívá se, že lidé vyššího věku jsou skupinou, která je 

nejvíce ohrožena ztrátou schopnosti zpracovávat získané informace. (Rabušicová, 2002) 

Řeháková k tomu ale dodává: „Funkční gramotnost je vyšší u mladších lidí a věkem 

klesá. Vliv věku nelze plně vysvětlit rozdíly v dosaženém vzdělání, protože zůstává 

zachován i při kontrole vlivu vzdělání. Vliv vzdělání je ale silnější než vliv věku.“ (Cit. 

Řeháková, 1998: 86) Funkční gramotnost je proto jev problematický. A je obtížné jej 

vztahovat k jednoduchým vyjádřením spojeným s věkem. 

Podobně je tomu i v případě počítačové gramotnosti. Ve spojitosti se seniory ji 

uvádějí Čevela, Kalvach a Čeledová. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 44) Neopírají 

přitom své úvahy o detailní studium toho, jak senioři umí užívat počítače. Termín 

spojují pouze s faktem, že se ve výzkumech objevují velmi nízké hodnoty rozšířenosti 

počítačů a internetu mezi starými lidmi. (Srov. Tamtéž.) Rovnítko položené mezi 

uvedené údaje je však velmi diskutabilní.  

Je totiž zřejmé, že když jedinec nevlastní počítač nebo nemá zapojený internet, 

tak to ještě neznamená, že by uvedené neuměl používat. Daný příměr má stejnou logiku 

jako hypotetická situace, ve které by bylo zjišťováno, kolik mají lidé doma knih. A 

podle toho by bylo stanovováno, zda umějí číst.  

Vztah seniorů a nových médií má velmi komplexní kontext. Uvedené poznámky 

a názory je možné vnímat jako zjednodušující nebo nevhodně formulované. 

Prezentované námitky by však v žádném případě neměly zastínit problém, na který 

spisy upozorňují.  

Neznalost moderních technologií může skutečně vést k existenčním problémům. 

Mezi nejčastější případy u seniorů patří ztráta zaměstnání nebo sociální vyloučení. 

(Srov. Tamtéž.) Ve chvíli, kdy dojde k připomenutí zjištění, že do budoucna poroste 
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ekonomická i politická důležitost starších lidí, je tak zřejmé, že otázka mediální 

gramotnosti lidí vyššího věku patří mezi významné společenské problémy. (Srov. 

Regionální strategie a demografické stárnutí, 2006) 

Otázkou zůstává, jak jsou samotní senioři schopni užívat a hodnotit nová média. 

Náčrt odpovědi je možné nalézt na stránkách zachycujících vlastní výzkum.  
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3. Senioři a nová média: Praktická část 

Zatímco předchozí kapitoly řeší teoretická zakotvení spojená se základní 

terminologií, procesem stárnutí a vztahem seniorů k novým médiím, následující jsou 

věnovány vlastnímu příspěvku do diskuze. Představován je praktickým šetřením. 

Jeho jednotlivé oddíly jsou strukturovány do částí, které odpovídají jednotlivým 

krokům empirického výzkumu. Vedeny jsou tak od úvah ohledně výběru typu 

výzkumu, přes charakterizaci výzkumného problému a představení techniky sběru dat 

až k závěrečné interpretaci nashromážděných informací.  

V prvním úseku praktické části je přitom zdůvodněno i odklonění 

od plánovaného projektu práce. 

 

 

3.1 Kvalitativní výzkum: Návaznost na projekt práce 

 

V projektu diplomové práce bylo předpokládáno, že sledování vztahu seniorů 

a nových médií bude vedeno nejen prostřednictvím kvalitativního, ale také 

kvantitativního výzkumu. Byla totiž udržována domněnka toho, že data získána 

kvantitativním výzkumem budou vhodně doplněna interpretací kvalitativní části. 

(Původní plán přitom vycházel z úvahy nad informacemi, které ve své příručce uvádí 

Disman. Srov. Disman 2002: 286-289) 

Po bližším ohledání problematiky ale bylo učiněno rozhodnutí o změně. 

A to pro dva zásadní důvody. První je spojený s předpokládanými náležitostmi 

kvantitativního výzkumu uvedenými v projektu práce, druhý pak se zjištěními 

zanesenými v teoretickém oddílu předložené studie. 

V prvním bodu je obrat založen na zvážení reprezentativnosti. Uvažovaný počet 

60 až 100 vyplněných dotazníků v kvantitativní části byl výrazně podhodnocený, 

neboť takový počet výpovědí nemůže být - s ohledem na velikost sledované populace - 

vypovídající. Nashromážděná data z takto nastaveného kvantitativního výzkumu by 

do závěrů nemohla promluvit. A v nejlepším případě by sloužila jako ilustrace. 

Jako mnohem přiměřenější se jevila orientace na výzkum kvalitativní. (Jeho náležitosti 

v projektu práce byly přitom bez výhrad.)  
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V druhém kroku pak sehrálo roli přihlédnutí ke konkrétním zjištěním během 

formulace teoretického oddílu. Šlo zejména o skutečnost toho, že je u problematiky stáří 

a stárnutí velmi často zdůrazňována vysoká míra individuálnosti. Bylo proto dospěno 

k rozhodnutí, že bude mnohem vhodnější výhradní zaměření na takový styl výzkumu, 

který je schopný zachytit hlubší kontext zkoumané problematiky. (Srov. Reichel, 2009: 

73) Z tohoto pohledu se zdál jako mnohem příhodnější výzkum kvalitativní 

než kvantitativní. Domněnku potvrzují například i úvahy Jiřího Reichela, který 

zdůrazňuje, že kvantitativní data pro popis sociálních otázek častokrát nestačí. (Srov. 

Tamtéž.) 

V tomto případě se jeví užití kvalitativního výzkumu jako vhodnější. A to i pro 

dílčí aspekty, které jsou s charakterem tohoto typu výzkumu spojené. 

 

3.1.1 Kvalitativní výzkum: Charakterizace a obtížnosti 

Kvalitativní výzkum je spojený se specifickými aspekty a charakteristikami. 

Disman přímo uvádí, že zatímco je cílem kvantitativního výzkumu ověřování zkoumané 

reality, tak v případě kvalitativního výzkumu se jedná o její poznávání. (Disman, 2002: 

286) Kvalitativní výzkum svým založením napomáhá jejímu porozumění a popisu. 

Odpovídá totiž na otázky motivace a vzniku určitých společenských jevů. Umožňuje 

přitom zachycení i těch dat, která nesou implicitní významy.  

Podle Mayringa je kvalitativní výzkum charakteristický třemi skutečnostmi. 

Jde o jeho zájem o lidi v jejich prostředí, dále deskripci předmětu/ zkoumané oblasti 

a konečnou interpretaci. (Srov. Mayring, 2002: 20-24) 

Klíčovým prvkem kvalitativního výzkumu je také jeho flexibilnost. (Srov. 

Silverman, 2000: 2) Otázky i východiska studie totiž mohou být během uskutečnění 

neustále revidovány, což v žádném případě neznamená šanci na odklonění od struktury 

výzkumu nebo jeho metodologie, ale spíše možnost širší cesty hledání výsledků a 

odpovědí. Jde o přístup provázaný s logikou kvalitativního výzkumu, neboť ta je 

induktivní. Znamená to, že teorie jsou vytvářeny až na základě pozorování jednotlivých 

jevů a popisu jejich pravidelností. (Disman, 2002: 286) 

Výhodou kvalitativního výzkumu je pak zejména schopnost rozpoznání 

neočekávaných úkazů ve struktuře dat, jak ale udává Disman, není tomu zadarmo: 

„Platíme za ní omezenou schopností generalizovat naše závěry na populaci, alespoň 
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ne těmi klasickými postupy, které již známe. A samozřejmě nejsme schopni kvantitativně 

definovat pravděpodobnost, že naše závěry jsou platné.“ (Cit. Disman, 2002: 289) 

Nespolehlivost spočívá také v problému interpretace. Nejen, že při konečném 

výkladu nashromážděných dat dochází k tomu, že výzkumník pojmenovává realitu 

na základě výpovědí jiných, ale je nezpochybnitelné, že nespolehlivost kvalitativního 

výzkumu spočívá zejména v tom, že by stejný badatel v průběhu času u totožné skupiny 

i problému nejspíše dospěl k jiným závěrům. (Srov. Reichel, 2009: 68) 

Jak ale namítá Silverman, je nezbytné vzít v potaz především to, že společnost 

je v neustálém pohybu a žádné šetření proto není schopné zachytit sociální jevy 

s neomezenou platností. (Silverman, 2000: 10) A to platí i v případě studia komunikace. 

Vymezit funkce a stavy médií nebo jejich uživatelů absolutními, konkrétními 

a neabstraktními definicemi jednoduše nelze. 

Mezi další možné komplikace kvalitativního výzkumu pak patří časová 

náročnost. Všechny možné charakteristiky a obtížnosti však musí zvážit samotný 

badatel. Musí přitom vzít v úvahu i vhodnost užití jednotlivých nástrojů sběru dat nebo 

výběr respondentů. (Více: Reichel, 2009: 62-65; Silverman, 2000: 30-32) A to včetně 

přihlédnutí ke strukturaci problematiky, kterou chce zkoumat. 

 

 

3.2 Shrnutí teoretických vývodů a tematizace výzkumného 

problému 

Předložená studie vychází z teoretických poznámek zachycených v prvních 

kapitolách. Její základní součástí jsou nastíněné pojmy a koncepty věnované lidem 

vyššího věku a novým médiím. Jsou přitom doplněné podněty vycházejícími 

z materiálů, které se sledovaného tématu přímo dotýkají. Jde o pojednání a studie, které 

mají kořeny na akademické půdě nebo v nařízeních evropských společenství. 

Jejich výběr je založen na dvou rovinách. Primárním je fakt, že se jedná o spisy, 

které jsou považovány v daném směru za autoritativní. Nejen, že se jedná o materiály, 

které jsou často citovány a využívány předními odborníky a institucemi, ale svou 

povahou i zaměřením reflektují a předurčují vývoj mediální scény evropských zemí, 

to jest i České republiky. (Srov. Cebe, et al., 2011; Směrnice evropského parlamentu 

a rady ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS 
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o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

provozování televizního vysílání, 2007) 

Sekundární důvod vychází ze skutečnosti, že v obsahu vybraných materiálů 

je možné zpozorovat opakování tezí, které mají charakter klíčových úvah či poznámek. 

(Ve své podstatě pak odpovídají jednotlivým položkám osnovy, která je základem 

výzkumu. Viz dále.) 

Při formulování výzkumu jsou zohledňovány údaje z následujících dokumentů. 

Jedná se především o Směrnici Evropského parlamentu 2007/65/ES. (Srov. Směrnice 

evropského parlamentu a rady ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání, 2007) 

Studie je inspirována také výzkumy britské společnosti Ofcom a českého Centra 

pro mediální studia (CEMES). V prvním případě jde o výzkum Adults’ media literacy 

in the nations a dále o How people assess online content and services, ve druhém 

pak o průzkum Stav mediální gramotnosti v ČR. (Srov. Adults’ media literacy 

in the nations, 2011; How people assess online content and services, 2009; Cebe, et al., 

2011) 

Východiska pro tematizaci výzkumu pak pochází i z konceptů a podnětů, které 

ve své práci uvádí Marie Sourbati. (Sourbati, 2004) 

Pro vlastní výzkum je přitom naprosto klíčová definice mediální gramotnosti 

pocházející z článku č. 37, který je uvedený ve Směrnici Evropského Parlamentu 

2007/65/ES: „Mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, které 

spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé 

by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být 

schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli 

by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. 

Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat 

a pečlivě sledovat její pokrok.“ (Cit. Směrnice evropského parlamentu a rady ze dne 

11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 

vysílání, 2007) 

Podle dílčích informací pocházejících z této citace je strukturována základní 

osnova výzkumu problematiky seniorů ve světě nových médií. Je přitom doplněna 

o poznatky z údajů, které se objevují na stránkách dalších uvedených pojednání. 
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(Podrobnější informace je možné nalézt v kapitole, která popisuje sestavení scénáře 

rozhovorů. Viz dále.) 

Plán výzkumu je tak tvořen následujícími čtyřmi body. (Písmena uvedená 

v závorkách slouží k lepší orientaci při popisu formování výzkumných otázek a scénáře 

rozhovorů. Viz dále.) 

 

 Dovednosti a znalosti spojené s užíváním médií (A) 

 Dostupnost komunikačních prostředků a možnosti užití jejich šíře (A) 

 Představy a hodnoty spojené s médii (B) 

 Vědomí nebezpečí médií a představy o jejich rizicích (C) 

 

 

Jednotlivé položky přitom odpovídají základním tématům výzkumu. Hlavní 

výzkumný problém je směřován na zjištění toho, jak lidé vyššího věku užívají 

a reflektují nová média. Zájem je spojený také s popisem seniorského povědomí 

o fungování nových médií, včetně možných rizik a ohrožení. Cílem výzkumu je odkrytí 

významů spojených s definovanými tématy u vybrané skupiny respondentů. (Viz dále.)  

S ohledem na to, že kvalitativní výzkum používá metodu indukce a snaží 

se objasnit dosud neznámé souvislosti, nejsou proto vytvořeny domněnky o teorii. Je 

naopak předpokládáno, že k jejich vytvoření dojde na základě provedení šetření. (Srov. 

Reichel, 2009: 41)  

Uvedené body (A, B, C) přitom slouží jako ústřední opěrný systém, na který 

je během celého výzkumného šetření brán ohled. A to především během sestavování 

scénáře rozhovorů.  

 

 

3.3 Popis sestavení scénáře rozhovorů  

S kvalitativním výzkumem je spojeno několik metod sběru dat. (Více: Reichel, 

2009: 90-131) Pro předložené šetření byl vybrán polo-standardizovaný (semi-

standardizovaný) typ rozhovoru s otevřenými otázkami. Volba vychází z několika 

důvodů. Primárně se jedná o možnosti a cíle předložené studie. (Viz předchozí 

kapitoly.) Dále se jeví polo-standardizovaný rozhovor jako vhodný také 
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pro své charakteristiky. Ve svých pracích je specifikují Silverman, Hendl a Disman. 

(Srov. Silverman, 2000: 194-195; Hendl, 1999: 98; Disman, 2002: 290-291) 

První jmenovaný udává, že se jedná o typ, který umožňuje nejen zachycení 

osobní zkušenosti respondentů, ale ponechává také jasně vymezený prostor 

pro sledování vybrané problematiky. (Silverman, 2000: 194-195) Druhý pak, že se polo-

strukturované dotazování „vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou 

pružností celého procesu získávání informací“. (Cit. Hendl, 1999: 98) 

Polo-strukturovaný rozhovor podle jejich popisu napomáhá tomu, že jsou 

zachycena nejen sledovaná témata, ale také jedinečná vyjádření respondentů. (Srov. 

Disman, 2002: 290-291) Jedná se tak o typ, který je velmi vhodný pro popis vztahu 

seniorů a nových médií.  

Scénář rozhovoru, který bude použitý v předloženém šetření, je přitom 

formulován na základě poznatků o kontextu života seniorů a jejich vztahů k médiím. 

Z jejich základu je totiž vytvořena ústřední osnova, která je rozdělena do čtyř, 

respektive tří oblastí, které odpovídají hlavním výzkumným tématům. (Viz přechozí 

kapitola.) Slouží přitom k vymezení konkrétních otázek. Provázanost tématiky a dotazů 

je specifikována na následujících řádcích. Popis je vedený dle jednotlivých položek, 

které jsou pojmenované literami A, B, C.  

První oblast tvoří dvě položky, které jsou v plánu uvedené pod písmenem A. 

Označení je shodné z toho důvodu, že se jedná o sféry, které si jsou tematicky podobné. 

Otázky, které jsou vytvořeny na základě těchto dvou bodů, totiž hledají odpovědi 

na základní fakta spojená s užitím médií. Jejich cílem je poskytnutí základního popisu 

uživatelských zvyků a znalostí.  

Dotazy vycházející z první oblasti (A) budou položeny proto, aby mohly být 

popsány zvyky a možnosti, které senioři při užití médií mají. Jejich prostřednictvím 

budou tedy hledány odpovědi na otázky, která konkrétní média mají senioři ve své 

domácnosti. A dále, která z nich skutečně užívají a za jakým účelem.  

Ve všech uvedených případech bude brán speciální ohled na nová média. 

A to nejen proto, aby bylo zjištěno, zda nová média užívají. Ale také z důvodu, 

aby mohl být popsán vztah, který k nim mají. (Myšlena je zde hypotetická situace. 

Ve chvíli, kdy některý ze seniorů řekne, že takové produkty neužívá, bude tázán 

na vysvětlení důvodu, proč tomu tak není. Objasnění bude vyžadováno i ve chvíli, 

kdy odpoví kladně.) 
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Bude vyvíjeno i úsilí o zachycení znalostí, které senioři v případě nových médií 

získali. Bude se jednat nejen o přímé dotazy, zda umí určit totožnost vybraných 

produktů. Otázky budou vedeny i nepřímo. (Formulace této záležitosti byla spojována 

s obavami. Viz kapitola věnovaná předvýzkumu.)  

Respondentům bude položena žádost o to, aby popsali způsoby, jakými jsou 

nová média užívána v jejich okolí. (Je totiž možné domnívat se, že způsob, jakým 

zodpoví danou položku, bude spojený s tím, jaké mají o nových médiích znalosti. Šíře 

pojmů a termínů, které k popisu vyberou, bude svědčit o hloubce jejich informovanosti. 

Během hodnocení bude ale pochopitelně nezbytné brát v potaz fakt, že každý jedinec 

má odlišné vyjadřovací schopnosti.) 

Otázky vycházející z první oblasti (A) by tak měly poskytnout základní 

informační bázi. Jedná se o položky, které je možné spojit se základními 

charakteristikami z užívané definice mediální gramotnosti. Konkrétně se jedná o slova 

dovednosti a znalosti. (Srov. Směrnice evropského parlamentu a rady ze dne 

11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 

vysílání, 2007) 

Konečně je nezbytné uvést, že v prvním případě (A) se jedná o dotazy, které je 

možné - ve větší i menší míře - nalézt ve všech materiálech, které byly pro výzkum 

inspirací. (Srov. Adults’ media literacy in the nations, 2011; How people assess online 

content and services, 2009; Cebe, et al., 2011) 

Zjištění, která pak budou pramenit z navazujících platforem (B, C), by měla 

poskytnout informace o tom, jak senioři nová média vidí (B). A jaké s nimi eventuálně 

spojují problémy nebo hrozby (C). 

Druhá položka (B) proto dává prostor k vytvoření otázek, jejichž zodpovězení 

umožní popis představ a hodnot respondentů spojených s novými médii. A to nejen 

v individuální rovině, ale také v rovině společenské. (Formulace byla náročného ražení. 

Viz kapitola věnovaná předvýzkumu.) Třetí položka (C) pak dá vzniknout dotazům, 

které pomohou vylíčit nebezpečí a rizika, která v nových médiích senioři vidí. V daném 

směru bude kladen důraz na to, aby se respondenti vyššího věku snažili uvést konkrétní 

vyjádření. 

Je tak zcela patrné, že druhá (B) a třetí (C) platforma vycházejí z následujících 

slov vybrané definice: „…chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé 

šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe 
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chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem.“ (Cit. Směrnice 

evropského parlamentu a rady ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání, 2007) Částečně je možné nalézt 

charakteristiky položek (B, C) také v jiných spisech, které byly během sestavování 

scénáře rozhovoru užity. (Srov. Cebe, et al., 2011) 

Konečná podoba scénáře rozhovorů je poté ovlivněna také úvahou ohledně 

zkušeností seniorů. Není předpokládáno, že by lidé vyššího věku znali nebo užívali 

široké spektrum moderních komunikačních prostředků. Naopak je možné se domnívat, 

že mají k novým médiím velmi specifický vztah. (Viz kapitola věnovaná vztahu seniorů 

a nových médií.)  

Aby byla získána nejen požadovaná data, ale došlo i k zachování prostoru 

pro vlastní výpovědi respondentů, tak bylo nezbytné do scénáře rozhovorů zanést 

doplňující otázky, které by měly být v případě potřeby vždy směřovány do dvou oblastí. 

Mělo by se jednat o mobilní telefon a počítač. (Viz dále.) 

Myšlena je hypotetická situace. Ve chvíli, kdy by byl jedinec tázán na svůj 

postoj k novým médiím a strukturoval by svou odpověď výhradně směrem k mobilním 

telefonům, byla by mu položena doplňující otázka týkající se počítače. Dodatečná 

upřesnění slouží k tomu, aby bylo v odpovědích pokryté základní spektrum nových 

médií. (Mobilní telefon a počítač jsou tak vnímány jako dvě hlavní kategorie. 

V několika málo případech je pak tázání směřováno také na další digitálně kódované 

produkty. Příkladem je uvedení tabletu nebo interaktivní hry. Výběr těchto médií je 

založen na definici uvedené v kapitole, která je věnována vymezení pojmů.) 

Na základě představených položek jsou pak strukturovány otázky do podoby 

scénáře rozhovorů. Jeho konkrétní podoba je uvedena na následujících řádcích. 

(Pro přehlednost je scénář polo-strukturovaného rozhovoru uveden také v příloze, která 

předchází samotnému přepisu průběhu jednotlivých dotazování.) 

 

 

 

Scénář polo-strukturovaného rozhovoru 

 

1. Která média máte doma? 
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2. Která z nich používáte? Noviny, televizi, počítač? Mobilní telefon nebo pevnou 

linku?  

3. Jak často vybrané druhy používáte?  

4. Věnujete se přitom i jiným činnostem? Při jakých činnostech používáte vybraná 

média? Proč? (Není-li nutné, tak neuvádíme příklad znějící: Během žehlení je 

možné sledovat televizi.) 

5. Co všechno s vybranými médii provádíte? Jak je užíváte? Popište to! 

6. Použili jste/Používáte mobilní telefon? Voláte z něj? Píšete i krátké textové 

zprávy? 

7. Použili jste/Používáte počítač? K čemu konkrétně? 

8. Používáte nějaká média k více operacím? Používáte jeden přístroj na více 

úkonů? (Není-li nutné, tak neuvádíme příklad znějící: Mobilní telefon je možné 

použít jako kalkulačku.) 

9. Používáte média ve společnosti dalších osob?  

10. Koukáte na televizi s někým? A co mobilní telefon? Počítač? 

11. A s kým? (Kdo vám volá a kdy?) 

12. Víte, jak uvedené produkty používají lidé v okolí? Mají děti nebo vnoučata 

počítač? Mobilní telefon? 

13. Bavíte se svými blízkými o médiích? 

14. A jaké obsahy hledáte v médiích a proč?  

15. Hledáte/Hledali byste to samé v nových médiích? Proč ano/ ne? 

16. Myslíte si, že máte nějaký důvod k tomu, proč si vybíráte ta média, která 

uvádíte? 

17. Zkusili jste někdy jiná? Chtěli byste? Proč ano, proč ne? Co takové hry 

na počítači? 
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18. Co byste rádi užívali, ale neužíváte. Proč?  

- Zkusili jste někdy něco na počítači? Láká vás to? Bojíte se toho? 

(Doplňující otázka v případě potřeby.) 

- Zkusili jste něco jiného s mobilem než volání a textové zprávy? Láká 

vás to? Bojíte se toho? (Doplňující otázka v případě potřeby.) 

- A co tablet/ čtečku? Láká vás to? Bojíte se toho? (Doplňující otázka 

v případě potřeby.) 

19. Myslíte si, že máte horší přístup k novým médiím než lidé ve vašem okolí? 

V čem? Proč?  

20. Přijdete si omezení něčím? (Není-li nutné, tak neuvádíme příklady znějící: 

Kvůli stáří? Časově? Kvůli financím? Máte třeba problém něco přečíst, napsat?) 

21. Jak jste se s tím, co používáte, naučili? 

22. Myslíte si, že kdybyste měli doma počítač/ čtečku/ smartphone, tak byste je 

používali? Proč ano/ ne? (Uvádíme příklad média, které ještě nebylo předmětem 

rozhovoru.) 

23. Myslíte, že by se tím něco změnilo?  

24. Myslíte si, že nějakým způsobem média ovlivňují váš život?  

25. Myslíte si, že se nějak změnila společnost s nástupem mobilních telefonů a 

internetu?  

26. Domníváte se, že mohou média nějakým způsobem zlepšit či zhoršit kvalitu 

lidského života?  

27. Myslíte si, že k něčemu pomáhají? Že něco zhoršují? Jmenujte! 

28. K čemu podle vás pomáhají počítače? Co zhoršují? Proč? 

29. K čemu pomáhají telefony a proč? Co zhoršují? Proč? 
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30. Kdo je podle vás nejvíc ohrožený? A čím konkrétně? (Není-li nutné, tak 

neuvádíme příklady znějící: Co třeba děti? A co vy samotní?) 

31. Myslíte si, že by měla být nová média nějak regulovaná? Omezovat přístup nebo 

to, co se v nich objevuje? Proč? 

32. Jste skeptik nebo optimista? Vnímáte nová média spíš negativně nebo pozitivně? 

33. Zahrajeme si kvíz. Co se vám vybaví, když se řekne: počítač, notebook, internet, 

Facebook, mobilní telefon, smartphone, tablet/ čtečka. 

 

 

Na první pohled je zřejmé, že scénář rozhovorů má 33 základních položek. Jeho 

konečná podoba vychází nejen z představených oblastí, ale je upravena i na základě 

předvýzkumu, který je popsán v samostatné kapitole.  

 

 

3.4 Předvýzkum 

Před samotným započetím dotazování je nezbytné provést předvýzkum. Jedná se 

o důležitý krok, který slouží k ověření vybraných postupů a rozpoznání případných 

nedostatků. Podle Berga testuje předvýzkum v případě rozhovorů především strukturu 

scénáře a formulaci jednotlivých otázek. (Srov. Berg, 2001: 80) Berg zdůrazňuje i 

několik základních kroků, které je nezbytné při jeho vedení dodržovat a sledovat.  

Předvýzkum by podle něj měl určit, zda jsou otázky provázané s tématem 

výzkumu. Udává, že by měl také ověřit, zda jsou srozumitelné a zároveň i dostatečně 

motivační pro účast respondentů na rozhovoru. Berg přitom připomíná, že forma 

předvýzkumu může mít podobu posouzení odborníka nebo také zkušebního provedení 

rozhovoru. (Tamtéž.)  

Předvýzkum studie seniorů ve světě nových médií byl vedený podle uvedených 

náležitostí. Vybrán byl typ zkušebního rozhovoru, především pro ověření 

jednoznačnosti a zřetelnosti kladených dotazů. A to zejména s ohledem na možné 

zdravotní komplikace starších lidí, které mohou být překážkou ve vnímání. (Viz 

kapitola s názvem Stárnutí a život ve stáří.) 
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Vlastní předvýzkum pak proběhl dne 20. dubna 2012 s respondentem 

Františkem. Dotazování probíhalo zhruba hodinu. Nedošlo přitom k záznamu.  

Během rozhovoru byla položena nejen první verze scénáře, ale také doplňující 

otázky, které zjišťovaly srozumitelnost a návaznost položených dotazů. Konečně 

i samotný dotazovaný získal prostor k tomu, aby podal vlastní vyjádření ke struktuře 

a formě rozhovoru. (Šlo především o názor na otázku, která se týkala ověřování znalostí 

různých termínů. Viz dále.) 

Na základě zjištěných informací bylo pozměněno nejen znění položek, ale také 

jejich řazení. Odlišnosti však zpravidla nebyly velkého rozsahu.  

Došlo k vypuštění dvou dotazů týkajících se fungování médií ve vztahu ke 

společnosti. Během předvýzkumu bylo zjištěno, že se jedná o otázky, které jsou pro 

respondenta velmi náročné na formulaci odpovědi. Z dotazovaného bylo prakticky 

nemožné získat ucelenou výpověď. Reflexe médií a společnosti zůstala ve scénáři 

zachována v omezenějším rozsahu.  

Problematickou se při sestavování scénáře rozhovoru jevila zejména položka 

hledající odpovědi na to, jak respondenti porozumí vybraným heslům z oblasti nových 

médií. Jednalo se o dotazy, které byly založeny na zjištění určité faktické znalosti, což 

mohlo v respondentech vyvolat nedůvěru nebo i strach z odpovědi. (Srov. Disman, 

2002: 285-290) Jak se ale ukázalo, šlo o zbytečné obavy. Nejen v předvýzkumu, ale 

také ve všech dalších případech byly dotazy zodpovězeny bez překážek.  

Jako vhodný krok se v daném případě zdálo rozhodnutí o přesunu položky 

na samý konec scénáře a ujištění respondenta o tom, že se jedná o kvíz, který 

má výhradně zjišťovací úlohu. (Viz přílohy.)  

 

 

3.5 Výběr výzkumné skupiny a konkrétních komunikačních 

partnerů 

Vytvoření výzkumné skupiny vycházelo z poznatků kapitoly s názvem Stáří 

a stárnutí. Bylo přitom předpokládáno, že senioři jsou skupinou formovanou na základě 

věku. Daný výrok byl brán jako zásadní i přes vědomí toho, že existují další 

charakteristiky, které mohou v utváření sociálně-fyzické existence seniorů hrát roli. 
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S ohledem na fakt, že výzkum je kvalitativního typu, však bylo usuzováno, že případná 

specifika nebo odlišnosti bude možné zpozorovat a popsat.  

Klíčovou úlohou bylo nejen určení věku pro výzkumnou skupinu, ale také 

stanovení jednotlivých komunikačních partnerů. Hodnota pro stáří byla vybraná na 

základě dvou úvah. První vycházela z odborných studií, které definují stáří do 

nejrůznějších vymezení a typologií. Nejčastěji přitom operují s věkovou hranicí šedesáti 

nebo šedesáti pěti let. (Viz kapitola s názvem Stáří a stárnutí.) Druhá byla směřována 

podle sociálně-právního systému, který v České republice v současnosti platí. (Srov. 

Starobní důchody, 31. 8. 2011) 

Po zvážení všech možných faktorů bylo rozhodnuto, že hranicí pro určení 

vyššího věku, a tudíž i pro výběr výzkumné skupiny a konkrétních komunikačních 

partnerů, se stane šedesát let.  

Jedná se totiž o hodnotu objevující se ve většině případů, které se snaží určit 

spodní hranici stáří, respektive odlišují druhé a třetí stádium života. (Srov. Čevela, 

Kalvach, Čeledová, 2012: 25-26; Křivohlavý, 2002: 136) A to zejména v těch 

publikacích, které jsou v sociologii i přírodních vědách považovány za autoritativní. 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) Šedesát let patří také mezi jednu z klíčových hranic 

pro určení starobního věku v České republice. (Srov. Starobní důchody, 31. 8. 2011) 

Vedle věkového kritéria existovaly další požadavky na vlastnosti respondentů. 

Vybraný jedinec musel být uživatel médií a musel být schopný poskytnout rozhovor. 

Jakkoliv se jeví uvedené charakteristiky jako samozřejmá věc, je nutné mít na paměti, 

že u lidí vyššího věku nejde o běžné faktory. Existují jedinci, kteří mají s ohledem na 

věk takové sociálně-zdravotní překážky, které jim brání nejen v interakci s médii, ale 

také v možnosti být součástí výzkumu. (Příkladem mohou být jedinci, kteří s 

narůstajícím věkem ztratili sluch. Nástin zdravotní komplikací je uvedený v kapitole 

věnované stáří a stárnutí.)  

Jako schopní byli uznáni ti jedinci, kteří měli dostatek sil rozhovor dokončit. 

(Jak se ukázalo, šlo o velmi podstatnou položku. Viz dále.) Daný jev je nutné brát 

v potaz i v tom ohledu, že omezuje studii na vzorek duševně a psychicky zdatných 

jedinců v seniorském věku. Na obranu je ale možné uvést, že je prakticky nemožné 

studovat životní kontext lidí, kteří nejsou takové kondice, aby se mohli zapojit do 

výzkumu. (Studie by musela mít nastavené parametry a zaměření naprosto odlišným 

způsobem.) 



   

 

50 

  

Samotný výběr respondentů proběhl na základě metody nabalování, která je 

v sociologickém žargonu nazývána jako metoda sněhové koule, angl. snowball 

sampling. (Hartnoll, et al., 2003) Jedná se o postup, který je založen na vytipovávání 

jedinců vhodných pro charakteristiku výzkumu. (Hartnoll, et al., 2003: 13-14)  

Metoda nabalování je vedena prostřednictví informátorů, kteří dávají tipy na 

vhodné osoby. Výzkumník se může do vybrané skupiny také infiltrovat. (Například u 

uživatelů drog. Srov. Hartnoll, et al., 2003:24) Ve chvíli, kdy se vytipované osoby 

rozhodnou, že se zúčastní výzkumu, tak doporučují další kontakty. (Více: Hartnoll, et 

al., 2003: 26) 

Vlastní výběr proběhl skrze dva informátory. První pocházel ze Západočeského 

kraje, druhý ze středních Čech. V první linii bylo vybráno pět respondentů do výzkumu, 

ve druhé pak došlo k jednomu kontaktu a rozhovoru.  

Nízký podíl jedinců pocházejících od druhého informátora byl způsoben 

vysokou mírou onemocnění u potencionálních respondentů. Vybraní senioři nebyli 

takové kondice, aby se mohli zúčastnit rozhovoru a výzkumu.  

 

 

 

3.6 Krátké informace o dotazovaných seniorech 

 

Skupina komunikačních partnerů byla tvořena šesti seniory. Jednalo se o jedince 

s  charakteristikami, jejichž detailnější popis je uveden na následujících řádcích. Krátké 

informace o respondentech jsou přitom řazeny ve stejném pořadí, v jakém probíhaly i 

rozhovory. 

 

 

 

Hana (* 1947) 

První respondentkou byla Hana, narozená v roce 1947. Jde o bývalou učitelku 

základní školy, která i v době starobního důchodu nadále působí jako pomocná síla pro 

výuku dětí a organizaci jejich volného času. Aktivně se zapojuje i do dalších činností ve 

městě, například cvičení Sokola. Často se věnuje také práci na zahradě a péči o domácí 

zvířata. Není ovdovělá, má jednoho dospělého syna. Prozatím je bez vnoučat. 
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Karel (* 1945) 

Druhým respondentem byl Karel, narozený v roce 1947. Konstruktér 

rekreačních a závodních kol, který stále působí v oboru, třebaže je ve věku, který je 

spojen s pobíráním starobního důchodu. Mezi jeho velké zájmy patří fotografování.  

Není ovdovělý, má jednoho dospělého syna. Prozatím je bez vnoučat. 

 

Jaroslava (* 1930) 

Třetí respondentkou byla Jaroslava narozená v roce 1930. Starší dáma, která 

působila v různých zaměstnáních od poštovní doručovatelky až k recepční. 

V současnosti je přitom dotazovaná starobní důchodkyní v domácí péči. Je tomu z toho 

důvodu, že je postižena Parkinsonovou chorobou v pokročilém stádiu, což značí i velmi 

špatnou pohyblivost. Neznamená to ale, že by měla problém s komunikací. Jaroslava 

ovdověla, má dvě dospělé děti a tři vnoučata. 

 

Jindřich (* 1936) 

Čtvrtým dotazovaným byl Jindřich narozený v roce 1936. Konstruktér 

rekreačních a závodních kol, který ve svém produktivním věku působil jako hlavní 

mechanik československého reprezentačního týmu v silniční a dráhové cyklistice. Do 

dnešního dne přitom udržuje kontakty z minulosti a je stále považován za přední 

kapacitu v oboru. Nepůsobí jen mezi tuzemskými odborníky, ale také na poli 

zahraničním, což odpovídá i jeho volnočasovým aktivitám. Jindřich vyvolává zdání 

velmi činorodého jedince, jehož povolání a zájmy se i nadále překrývají, třebaže je ve 

starobním důchodu. Na první pohled energický muž, který velmi rád a ochotně vypráví. 

Není ovdovělý, má dvě dospělé děti a tři vnoučata.  

 

Klára (* 1937) 

Pátou dotazovanou byla Klára, která působila jako prodavačka. Narodila se 

v roce 1937. V současnosti je starobní důchodkyní v domácnosti. Dala by se popsat jako 

velmi mluvná, sympatická paní. Náplň jejího dne je zaměřena na péči o dům a vlastní 

zájmy, mezi které patří cvičení v Sokolu, chalupaření a péče o zahradu. Není ovdovělá, 

má dvě dospělé děti a tři vnoučata. 
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Miloslav (* 1948) 

Šestým dotazovaným byl Miloslav, který se narodil v roce 1948. Kořeny má na 

Slovensku. I přes starobní věk je samostatně výdělečně činným, působí jako podnikatel 

v oboru stavebnictví. Velmi aktivní člověk, který veškerý svůj volný čas věnuje 

zaměstnání. Není ovdovělý, má dvě dospělé děti. Prozatím je bez vnoučat. 

 

3.7 Etické otázky 

Výzkum byl organizován v souladu s etickými i právními zásadami spojenými 

s realizací podobných výzkumných šetření.  

Všem dotazovaným byl výzkum na začátku velmi stručně představen. Věková 

skupina jim byla přitom prezentována pojmem „lidé vyššího věku“. Panovala totiž 

obava z toho, že by mohli být odrazeni od výzkumu pojmenováním, pod kterým se 

nechtějí identifikovat. Nebylo totiž jasné, zda se dotazovaní vzhledem ke svému okolí 

jako senioři cítí a označují. Respektive, zda dokonce pro někoho z nich není termín 

pejorativního rázu. (Rozhodnutí bylo inspirováno následujícím výzkumem: Katrňák, 

2004) 

Zároveň byli respondenti upozorněni na nahrávání a publikaci rozhovorů a také 

fakt, že jim budou při zápisu výzkumu změněna jména. Posledního kroku bylo učiněno 

z důvodů zachování anonymity.  

 

3.8 Uskutečnění rozhovorů a interpretace dat 

Zatímco jsou předchozí kapitoly plné popisu otázek spojených s definováním a 

zdůvodněním jednotlivých kroků výzkumu, následující se věnují náležitostem jeho 

konkrétního uskutečnění. Po představení plánování přichází stádium popisu provedení.  

Nejprve bude zapsáno, jak jednotlivé rozhovory probíhaly. Poté dojde 

k osvětlení, jak bylo s materiálem pracováno. Nakonec budou interpretována i získaná 

data.  
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3.8.1 Popis průběhu rozhovorů 

Dotazování proběhlo ve dnech 21. a 22. dubna 2012 na základě předem 

domluvených termínů. Celkem bylo nahráno šest rozhovorů. Jejich délka nebyla příliš 

odlišná. Pohybovala se v rozmezí 35 - 40 minut. Nejkratší z rozhovorů trval 28 minut, 

nejdelší pak 46 minut. (Odlišnosti je možné nalézt v rozdílných stylech vyjadřování 

respondentů.) 

Během všech rozhovorů byly dodrženy nezbytné náležitosti pro jejich vedení 

během kvalitativního výzkumu. (Srov. Silverman, 2000) Bylo však nezbytné učinit 

jednu výjimku. 

Pět rozhovorů bylo vedených s jednotlivci. Rozhovor s paní Jaroslavou proběhl 

také samostatně, ve vedlejším pokoji byli ale – na doslech - přítomní vnukové 

dotazované. Třebaže tento postup není v případě kvalitativního výzkumu zcela správný, 

bylo nezbytné jej podstoupit s ohledem na zdravotní stav dotazované. Až na jednu 

výjimku přitom nedošlo k tomu, že by potomci vstoupili do místnosti. (Viz dále.)  

Během dvou dalších rozhovorů došlo k drobným přerušením. V prvním případě 

domácími zvířaty, ve druhém pak příbuzným. Jednalo se jen o krátké epizody. Na 

celkovém průběhu tázání se tato vyrušení neprojevila. 

Rozhovor s Hanou proběhl na zahradě v altánu u jejího domu dne 21. dubna 

2012. Probíhal v poklidné atmosféře, respondentka byla velmi komunikativní. Stejného 

dne došlo také k nahrávání s panem Karlem. Rozhovor proběhl na zahradě nedaleko 

jeho malé dílny na opravu bicyklů. Respondent si zapomněl naslouchátko, bylo proto 

nutné části vět opakovat. Ale i tak zodpověděl všechny položky. Byl přitom mluvný, 

velmi mu záleželo na tom, aby udal přesné technické parametry používaných přístrojů. 

A to především v případě fotoaparátů. (Jedná se totiž o jeho zájem.) 

Rozhovor s paní Jaroslavou proběhl v odpoledních hodinách dne 21. dubna 

2012. Jak již bylo řečeno, rozhovor byl jedenkrát narušen. Respondentka odpovídala 

klidně a k věci. Během rozhovoru se však jednou rozrušila, když mluvila o své rodině a 

stáří. Nebylo to přitom vyvoláno jednáním badatele. Rozhovor proběhl v její kuchyni. 

Dotazování Jindřicha a Kláry se uskutečnilo dne 22. dubna 2012. Ani v jednom 

případě nebyl rozhovor problematizován. Výjimku je možné spatřit v tom, že v jeden 

okamžik chtěla paní Klára odběhnout, aby zjistila přesný název mediálního zařízení, 

které měla umístěné ve vedlejším pokoji. Oba respondenti byli klidní, mluvní 
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a sympatičtí. Zatímco byl veden rozhovor s panem Jindřichem v obývacím pokoji, 

s paní Klárou tomu bylo v kuchyni. 

Pan Miloslav byl zpovídán dne 22. dubna 2012. Došlo k tomu ve večerních 

hodinách v jeho obývacím pokoji. Rozhovor byl dokonce tak klidného a přátelského 

ražení, že na jeho konci byl respondent udiven, že je ještě stále zapnuté nahrávací 

zařízení. 

 

 

3.8.2 Transkripce dat a jejich kódování 

Po samotném záznamu rozhovorů bylo nutné přistoupit k jejich přepisu. Jedná 

se o krok, který je založený na rutinním převodu nahrávek do psané formy. 

Hendl vyjmenovává několik možných způsobů a stylů, které je přitom možné užít. 

(Srov. Hendl, 1999: 152) Pro předloženou práci byla vybrána tzv. komentovaná 

transkripce. (Srov. Tamtéž.) Jedná se o jednodušší typ, který je založený na doplnění 

o vysvětlivky popisující kontext rozhovoru.  

Výběr vychází ze zvážení charakteru i kontextu práce. Je možné se domnívat, 

že takto budou vhodnějším způsobem zpřístupněna data k četbě a interpretaci. Bude 

například snadněji dohledatelné, zda některý z uvedených jevů v respondentech 

vyvolával pozitivní pocity, neboť budou v komentářích uvedeny poznámky o smíchu. 

(Viz přepisy rozhovorů.) 

Komentovaná transkripce byla užita pro všechny nahrávky. Výjimečným 

způsobem byla přepsána rozmluva s panem Jindřichem. S ohledem na útržkovitost jeho 

vyjadřování bylo nezbytné přistoupit k doplnění slov do vět. Bez tohoto aktu by 

prakticky nebylo možné, aby se čtenář nebo badatel s rozhovorem mohl seznámit. 

Výsledný text by byl totiž nepochopitelný. 

Diskuze s  respondenty jsou označeny číslicemi. Bylo tak vytvořeno značení, 

které umožňuje snadnější orientaci mezi statí studie a přepsaným zněním rozhovorů. 

Jedná se o následující číslování. (Čísla jsou uvedena přímo i v samotných přepisech.) 

           

Rozhovor č. 1: Hana  

Rozhovor č. 2: Karel  

Rozhovor č. 3: Jaroslava  

Rozhovor č. 4: Jindřich  
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Rozhovor č. 5: Klára 

Rozhovor č. 6: Miloslav 

 

 

Dále byly označeny také jednotlivé výroky. (To znamená, že pokud je v textu 

interpretace dat uvedeno souvětí, které pronáší paní Hana jako druhou repliku na výrok 

badatele, tak je značení v kulaté závorce za citací uvedeno v podobě 1/2. První číslice 

přitom odkazuje na pořadí rozhovoru, druhá na umístění použitého sdělení.) 

Po transkripci následuje kódování a interpretace dat. Jedná se o vytváření a 

komentování kategorií, které zachycují a třídí jednotlivé výpovědi ohledně pojmů, jevů 

a fenoménů. (Srov. Hendl, 1999: 195) Probíhá v přesně stanovených fázích.  

Nejprve jsou na základě pozorování utvořeny hlavní tematické skupiny. První 

stadium se nazývá otevřené kódování. (Srov. Hendl, 1999: 196) V dalších krocích jsou 

vyhraničené oblasti specifikovány. (Hendl, 1999: 198) Je nutné zdůraznit, že výhodou 

kvalitativního výzkumu a otevřeného způsobu kódování je možnost neustálého 

uspořádávání a doplňování informací tak, aby mohla být definována a popsána klíčová 

témata výzkumu. (Srov. Tamtéž.) 

Ve chvíli, kdy jsou vytvořeny hlavní kategorie, tak může dojít k deskripci dílčích 

dat. Prováděno to je pomocí masky/ šablony deskripce. (Mayring, 2002) Znamená to, 

že je vytvořeno schéma, do kterého jsou vepisovány jednotlivé údaje, které byly získány 

během výzkumu. Mayring udává, že se tak děje na základě selekce, generalizace 

a seskupování informací. (Mayring, 2002: 95)   

Pro proces kódování dat je možné využít profesionální počítačové programy. 

V případě kvalitativního výzkumu se jedná například o Atlas.ti. (Srov. Friese, 2012) 

S ohledem na množství získaných dat v předložené studii bylo rozhodnuto, že není jeho 

užití nezbytné. Využita proto byla maska/ šablona deskripce a ruční zápis dat. (Podoba 

masky deskripce je uvedena v přílohách.) 

 

 

 

3.8.3 Interpretace dat 

Při pohledu na zjištěná data vyplývá několik zásadních informací. První z nich je 

fakt, že se respondenti od sebe velmi odlišují. Je možné předpokládat, že by vnější 
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pozorovatelé bez znalosti kontextu mohli jen stěží určit, že se jedná o skupinu, která 

byla identifikována na základě věkového vymezení.  

Na první pohled je totiž zcela jasné, že vybraní jedinci žijí velmi odlišným 

životním stylem. Figurují mezi nimi lidé nejen velmi aktivní, ale také nesoběstační a 

vyžadující péči. Nejinak je tomu u rozdílností jejich zájmů nebo názorů.  

Indicie spojené s vyšším věkem je však možné nalézt ve dvou směrech. 

Dotazovaní otevřeně mluví o svém stáří a zdravotních komplikacích. Činí tak často i 

bez přímého dotázání. Upozorňují také na to, že jsou ve starobním důchodu. 

Další klíčová zjištění jsou popsána na následujících stránkách. Jsou přitom 

rozdělena do pěti oblastí. Jedná se o informace, které nahlížejí na problematiku vztahu 

seniorů a nových médií skrze optiku stárnutí, zdravotních okolností a volného času. A 

dále o údaje, které otázku propojení lidí vyššího věku a nových médií popisují přímo. 

Jedná se nejen o případy užití nových médií, ale také o názorové a hodnotové přístupy.  

 

3.8.3.1 Interpretace dat: Stáří a stárnutí 

Jak již bylo řečeno, všichni respondenti se vylíčili jako lidé vyššího věku. Šlo ve 

většině případů o zcela věcný přístup. Hana tak například konstatovala: „Jsem stará.“ 

(1/238) Výjimku tvořila paní Jaroslava, kterou úvahy o stáří dovedly k slzám. Z jejích 

slov bylo zcela patrné, že trpí pocitem osamělosti: „Hele. Byla jsem zvyklá mít doma 

furt někoho. Bylo nás hodně doma… Teď jsem sama celý dny. Když mi všichni umřeli… 

To je hrozný. Když člověk na starý kolena zůstane sám.“ (3/72) Možnost, že by jí izolaci 

pomohl překonat mobilní telefon, odmítla pro nedostatek finančních prostředků.  

Repliky o věku a stáří zazněly u každého z respondentů. Jednalo se přitom i o 

sdělení, která se vztahovala k vnímání spojení seniorů a nových médií. Následující 

citace byly zaznamenány během rozhovoru s paní Hanou a paní Jaroslavou. 

 

„Ale já si myslím, že je to věkem. Já si myslím, že je to věkem, že už jsme na to 

starý. Já nevím, kdyby nám třeba bylo padesát, tak je to zase o něčem jiným… Nevím. Já 

nevím. Ale v pětašedesáti…“ (1/264) 

 

„Já si myslím, že padesát a pětašedesát je o něčem jiném než pětatřicet a 

padesát. Přece jenom ten padesátník je přizpůsobivější než ten pětašedesátník.“ (1/266) 
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„Ale nebejt mi dvaaosmdesát a mít ten rozum prostě… Ách jo!.“ (3/118) 

 

„Bavilo mě to. A já byla zvyklá takhle dělat, když jsem dělala na poště. Léta jsem 

dělala vedoucí novinový služby a musela jsem dělat fakturaci a všecko. Takže člověk 

není blbej zrovna, jo? Ale tenkrát jsem byla holt mladá.“ (3/60) 

 

 

Je zřejmé, že dámy vnímají svůj věk ve spojení s novými médii. Z jejich 

vyjádření je patrné, že mu přikládají vinu za ztrátu schopností a dovedností pro užívání 

moderních technologií.   

Podobně je tomu i u pana Miloslava, který však mnohem více zdůraznil 

individuální rovinu stárnutí a užívání médií: „No, tak… Já spíš koukám více na tu 

televizi a ty moji kamarádi… Ty moji kamarádi stejně starý… Když to je těžko takhle… 

Některý jsou takový starý, že jsem až překvapený z toho, že jsou až tak starý, ale jsme 

stejně starý.“ (6/48)  

Věk je pro respondenty důležitým aspektem ovlivňujícím užívání médií. Jeho 

vnímání však spojují se širším kontextem.   

 

3.8.3.2 Interpretace dat: Zdravotní stav 

Zdravotní stav je předmětem odpovědí u všech respondentů. Jedná se o jev, 

který prostupuje životem každého dotazovaného. A to i ve vztahu k novým médiím.  

Zdravotní problematiku uváděli účastníci průzkumu nejen při přímých dotazech 

na zdraví a nemoci, ale zmiňovali se o ní také ve chvílích, kdy k ní utekli od jiného 

tématu. Několikrát jí dokonce vyslovili v okamžiku, kdy to bylo zcela nečekané.  

Například pan Karel detailně líčil své problémy: „Po mozkové příhodě, kterou 

jsem měl, tak mám diplopii. A to znamená, že když jdu, tak se mi jedno oko pohybuje 

míň a druhý reaguje lepší. A když jedu v autě, tak to je teprve paráda.“ (2/278) Nejinak 

tomu bylo například u Miloslava.  

Ve chvílích, kdy respondenti spojovali zdravotní problematiku s médii, tak často 

hovořili o omezeních. Nejčastěji šlo o problémy se zrakem. Příkladem může být líčení 

pana Jindřicha a pana Miloslava. O specifických nesnázích pak vyprávěla paní 

Jaroslava.   
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„Na mě je to takový moc složitý… Jako nahledat si tu klávesnici a zmačknout to 

písmeno nebo… Tak to mi trvá. (…) Já si na to musím nasadit brýle a hledat to. A teď je 

to vlevo a je to i vpravo.“ (4/28) 

 

„A sednu si tu večír ke stolu a Martince řeknu: Pošli mi tu esemesku, pošli mi tu 

zprávu nebo tak. Ono se to navazuje na to, proč já u toho počítače nejsem… Protože 

jsem měl problémy s očima. A já dneska když přijdu… Mě ty zářivky a takovéhle to 

osvětlení po té zdravotní stránce nedělá moc dobře.“ (6/26) 

 

„Ukazovali mi to na tom mobilu. Ale to je... Udělám to a za chvíli to zase 

zapomenu. Já mám toho Parkinsona. To je člověk jak pitomej.“ (3/52) 

 

 

Na základě výpovědí je možné říci, že respondenti zcela jasně identifikovali svůj 

omezený přístup k novým médiím skrze zdravotní komplikace. Problematiku zdraví, 

nemoci a nových médií ale propojili i do širšího kontextu. Příkladem může být 

vyjádření paní Hany: „Jedno s druhým. Ta motivace také nejni. A i tento věk… Teď ty 

oči mám docela špatný. V poslední době už úplně… A prostě... Je to asi jedno s druhým 

svázaný. Ale spíš si taky myslím… Jako ten Pepík… Náš Pepík říká, že kdybych chtěla… 

Ale já nechci.“ (1/176)  

Zdravotní komplikace nesehrávají jen úlohu brzdy, ale také motivačního 

pohonu. Pro paní Jaroslavu byla například nemoc důvodem k tomu, aby zasedla 

k počítači a vyhledávala na internetu informace o zdravotních zařízeních. Mobilní 

telefon jí zase slouží při komunikaci ve chvílích ohrožení. 

 

„Ale to jsem si našla jenom to, co je kvůli tý mý nemoci, jo?“ (3/56) 

 

„Jestli je možný, že bych šla někam na léčení nebo tak. Ono tam taky nic moc 

není.“ (3/58) 

 

„Já jsem volala už třikrát dceru… Protože upadnu najednou a nemůžu… Jsem si 

vždycky zlomila takhle ten krček.“ (3/217) 
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Mobilní telefon hraje důležitou roli při zajištění osobního bezpečí a zdravotního 

stavu nejen pro paní Jaroslavu, ale také pro pana Jindřicha nebo paní Kláru. Poslední 

jmenovaná dokonce uvedla: „A to jsem ráda, když jsme na chalupě, tak třeba volá 

někdo mně… A nedej bože, když jsme tam a kdyby se náhodou něco stalo… A tak si 

můžeme rychle zavolat na pomoc. To je velice důležitý.“ (5/96) 

Při pohledu na výpovědi seniorů věnované novým médiím a možnostem 

zapojení je zcela zřejmé, že klíčovou roli přisuzují zdravotnímu stavu. Ve sděleních 

respondentů totiž sehrává mnohem podstatnější úlohu než věk nebo motivace. (O 

vzájemné provázanosti uvedených entit je možné diskutovat.) 

Na závěr je nutné upozornit na to, že zdravotní otázku respondenti promítli také 

do uvažovaných hrozeb a nebezpečí spojených s novými médii. (Viz dále.) 

 

3.8.3.3 Interpretace dat: Volný čas a práce 

Výpovědi z kategorie volného času a práce se objevovaly v nejrůznějších 

situacích. Je zajímavé, že i tak měla sdělení velmi podobná vyznění.  

Respondenti spojovali užívání nových médií ve volném čase nejčastěji se 

zahálkou. Příkladem může sloužit projev paní Kláry.  

 

„Ne, myslím si, že v mých letech už to nemá cenu. I když se možná mýlím... Znám 

kamarádky… Myslím tím přímo jednu, která s námi chodila cvičit. Čuchla k tutomu a je 

úplně jiná. Její muž si věčně stěžuje, že sedí u počítače… A to já bych taky moc 

nechtěla. Mě sedět u televize - nebo u čehokoliv dlouho - strašně otravuje… Já musím 

bej furt v pohybu. Musím furt něco vykonávat. Nebo si číst. Jak jsem řekla předtím… Ale 

abych si sedla a hodinu nebo dvě po tom brouzdala… Anebo se dívala na televizi… To 

nesnáším.“ (5/66) 

 

Podobně je tomu u respondenta Karla, který vztáhl užívání nových médií a 

lelkování přímo ke svému synovi. Mluvil dokonce o tom, že proto mají doma i 

rozdělené pracovní role: „Já mám teda kluka a to je maniak na počítače. Ten je tam u 

toho… Fyzická práce nebo práce doma ho zkrátka nebaví. Tak to máme rozdělený, že 

on mi dělá všechny tabulky, když dělám to setkání… Nebo mi občas dělá všechny ty 

práce na počítači. Vytiskne mi to. (…) A to má za úkol on. A já zase dělám tady ty 

domácí práce. Dělali jsme barák, tak jsem dokončoval po těch zedníkách.“ (2/92)  
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Respondenti v odpovědích propojovali svůj volný čas s činnostmi, které 

považovali za akční a smysluplné. Jednalo se nejen o procházky nebo zahradničení, ale 

dokonce i čtení. Aktivity se však netýkaly (nových) médií. Výjimku přitom 

představovala situace paní Jaroslavy a záliba pana Karla. 

Jaroslava vyprávěla o své zdravotní situaci a nemohoucnosti. Poukázala tak na 

fakt, že není schopná naplňovat denní harmonogram jiným způsobem, než sledováním 

televize nebo poslechem rádia. (Nejednalo se o nová média.) 

Respondent Karel pak byl jediným z dotazovaných, který s novými médii spojil 

svého koníčka. Hovořil totiž o tom, že často a rád fotografuje: „No, takhle… Teďka je 

tady tolik lidí, který fotí sami. Ale dřív… Před těma 10 lety jsem byl - dalo by se říct - 

takovej dvorní foťák v Dobřívě. To se chodilo fotit na házenou nebo na Spartakiádu… 

Fotbalisti si mě zvali. Nebo na schůze jsem šel hasičům. Měl jsem Minoltu a to byl 

fotoaparát k nezaplacení. Minolta Hymatik Á-EF. Na tu nikdy nezapomenu.“ (2/144)  

Karel přitom líčil nejen svou zálibu a její proměny. Ale upozornil také na to, že 

ho digitální zpracování fotografie nepřivedlo k užívání počítače. (Uvedl, že mu s tím 

pomáhá syn.) 

O využití nových médií v práci mluvila jen Hana s Miloslavem. Hana popisovala 

propojení interaktivních tabulí a počítačů ve škole, kde vyučuje. Miloslav pak udával, 

že mobilní telefon potřebuje pro komunikaci s klienty a obchodními partnery.   

Nikdo další pak se zaměstnáním moderní technologie nespojil. V dané rovině 

hraje klíčovou úlohu skutečnost, že se jedná z velké části o skupinu lidí 

v neproduktivním věku. 

Cestu si k novým médiím však nenalezl ani pan Jindřich, který se při své práci a 

zájmech stýká s lidmi z celého světa. Vysvětlení podal následujícími slovy: „Já mám 

jiný zájmy. Ale musím přiznat, že jsem jeden z posledních… Už mi mockrát v hlavě 

vrtalo, že by nebylo špatný, kdybych se tím zabýval. Protože ze všech stran slyším, že už 

jsem poslední z té party… Já jsem ve všelijakých těch klubech. A ty kluby mají dneska 

svoje stránky… A já ti můžu ukázat takovéhle obálky, který jsou narvaný… A tam už je 

nahoře jenom šest řádek pro koho odesláno… A já tam jedinej nejsem. Ale já nad tím 

mávám rukou. Pro mě to nemá váhu.“ (4/58) 
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3.8.3.4 Interpretace dat: Nová média 

Výpovědi věnované novým médiím je možné vidět jako rozporuplné. Na jedné 

straně totiž stojí fakt toho, že vybraní respondenti vyššího věku nová média neužívají. 

Na druhé jsou vývody, které poukazují na to, že o nových médiích účastníci výzkumu 

znalosti mají.  

Dotazovaní nejčastěji uváděli, že z médií nejhojněji používají televizi. Další 

v pořadí pak byl jmenován radiopřijímač nebo mobilní telefon. Je nutné zdůraznit, že k 

jednotlivým položkám měli vybraní respondenti specifický přístup nebo poznámku. 

Příkladem může sloužit vyjádření paní Hany nebo Kláry. 

 

„Televize, telefon, počítač. A až na posledním místě je rádio. To je výjimečné. To 

si pouštím, když jsem na záchodě.“ (1/70) 

 

„Já používám nejvíce rádio. Přehrávám si kazety.“ (5/6) 

 

„Mě strašně zajímá taneční hudba. Šedesátá léta a právě ten Glenn Miller. To já 

ráda poslouchám. To si pouštím ty kazety. A potom občas nějaké to povídání, co mi 

zaujme. Třeba takový plzeňský rozhlas… Tam jsou taky naučný povídání, tak to si taky 

poslechnu.“ (5/52) 

 

 

Mezi novými médii hrál hlavní roli jednoznačně mobilní telefon. Ve výpovědích 

všech respondentů je možné nalézt údaje o jeho užívání. Mezi jednotlivými účastníky 

šetření však existují hluboké propasti ve znalostech a dovednostech jeho užití. 

Příkladem je rozdíl mezi paní Klárou a panem Jindřichem.  

Klára prohlásila, že mobilní telefon používá nejen k volání, ale také psaní 

krátkých textových zpráv. Zdůraznila přitom, že posílání „esemesek“ je pro ni 

zajímavější a výhodnější. Jindřich ale hovořil o naprostém opaku. Jejich konkrétní 

výroky jsou uvedeny na následujících řádcích. 

 

„No, esemesky píšu nejvíc.“ (5/16) 

 



   

 

62 

  

„Zrovna jsem dostala pozdrav z Holandska, tak jsem jim tam napsala, že děkuju. 

A ať se tam mají pěkně v zemi tulipánů, větrných mlýnů a sýrů…“ (5/14) 

 

„Dali mi starší telefon a řekli, že by bylo dobrý, kdybych se naučila psát 

esemesky, protože jsem se jim starala o hospodu… Přebírala zboží, objednávala zboží a 

denně jsem tam chodila. Kontrolovala jsem, když někam jezdili různí dodavatelé… A 

aby tam někdo byl a někdo to převzal. Tak jsem si jednou sedla, když oni odjeli… A 

prostě jsem to mydlila. A pro kontrolu jsem posílala několik esemesek za sebou… A pak 

jsem zařvala: Hurá! Já už to umím!“ (5/72) 

 

„Věř nebo nevěř… Tu jsem nenapsal ani jednu v životě. Ale jenom proto, že 

nevím, co mám zmáčknout a potom psát... Slovo. Písmeno k písmenu. Slovo do věty… 

Na to jsem nikdy neměl. Na to jsem neměl čas a trpělivost. V životě jsem nenapsal jednu 

jedinou  esemesku, ale trpím tím, že jsem ve svým okolí za takového blba… Ale mě 

zajímají jiný věci a tuto mě moc nezajímá.“ (4/22) 

 

 

Ostatní respondenti užívají mobilní telefon spíše k volání, než k jiným úkonům. 

Jejich faktické znalosti přitom nebudí vysoký dojem. Jediný, kdo dokázal říci, co je to 

smartphone, byl pak Karel.  

O užívání počítače s připojením na internet mluvila jen Hana s Karlem. Oba 

přitom přístroji přisoudili velmi okrajovou roli.  

 

„Počítač jenom večer. Počítač používám na emaily. Posílat, přijímat.“ (1/40)  

 

„Když je obsazená televize, tak já mám počítač a tam vždycky můžu něco…“ 

(2/20) 

 

 

Ostatní respondenti o užití počítače mluvili nepřímo, hypoteticky a odtažitě. 

Příkladem může být vyjádření pana Jindřicha: „Já nevím, jestli se tím vůbec zabývat. Já 

vždycky skončím u toho, že mě to nezajímá. Kdyby mě to zajímalo, tak já to budu dělat 

tak, abych se k tomu dostal. Ale mě to zkrátka nedrží.“ (4/58)  
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Jediné sdělení, které by bylo možné považovat za vyjádření zájmu o počítače a 

internet, bylo prohlášení pana Miloslava o finančních možnostech k nákupu podobných 

přístrojů: „Já nevím, jestli bych ho využíval. Ale pokud by chtěla Martinka, tak jí ho 

koupím.  Nebo i Ivetka… To není problém.“ (6/94) 

Uživatelské znalosti počítače a internetu by u respondentů bylo možné při 

letmém ohledání spojit s výrokem paní Kláry, která přirovnala své počítačové 

schopnosti a vědomosti ke španělské vesnici. Skutečnost se však zdá být komplexnější. 

Zvyklosti a dovednosti respondentů při užívání počítače nejsou velké. O jejich 

znalostech to však možné říci není.  

I když nejsou respondenti uživateli moderních technologií, tak jsou schopni 

definovat, co je to počítač, notebook a internet. Drobné komplikace u nich nastávají 

v případě objasnění toho, co je sociální síť Facebook. Skutečně problematické je pro ně 

vyjádření, co je čtečka nebo tablet. 

 

3.8.3.5 Interpretace dat: Reflexe nových médií 

Ve výpovědích respondentů je možné zpozorovat velmi pozitivní přístup 

k novým médiím. Spojili je totiž s pokrokem, vzděláním nebo usnadněním lidského 

života.  

Postuláty účastníků výzkumu přitom představují i postoje, které je možné 

označit za velmi nekritické. Rizika a nebezpečí jsou totiž schopni uchopit jen velmi 

omezeným způsobem.  

Respondenti mluvili o hrozbách moderních technologií se značným zaměřením 

na děti a mladistvé. Připomínali přitom rovinu sexuálních nebo zdravotních komplikací. 

Ilustrujícími mohou být názory paní Hany nebo pana Karla. 

  

„Ona je tam nechá samotný, vrátí se a už to tam mají! Jak se to jmenujou ty 

stránky? Ten sex… A když prostě vidí, že jde učitelka, tak to překlepnou a už tam mají 

zase to... Ale ona to vidí. A říká: Cos tam dělal… A on: Ale já jsem si tam jenom tohle... 

Děti ve čtvrtý nebo v pátý třídě… A měli jsme tam kluka… A ten říkal: Máma jde spát, 

tak já si pustím porno. V pátý třídě do tří hodin do rána! To si zase myslím, že je taky 

jedna z těch věcí, která by teda…“ (1/317) 
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„I takovej ten, co bude nejlepší… Bude se zdát uvědomělej… A bude vypadat, že 

to neudělá… Tak jednou taky podlehne tomu, že je zvědavej a někam se podívá… A 

uvidí tam neřesti.“ (2/272)  

 

 

Nikdo z účastníků výzkumu nebyl téměř schopný připustit, že by mohl být 

ohrožen i on sám. Na dotaz, zda nepodléhají riziku existence nových médií i starší 

ročníky Hana dokonce udala: „To asi ne. My jsme na to už moc starý, aby nás něco 

ohrožovalo.“ (1/325) Výjimku tvořily úvahy nad škodlivostí záření mobilních telefonů, 

které zazněly z úst Karla a Jindřicha. 

Nekritičnost reflexe nových médií pak byla podpořena i tím, že dotazovaní své 

úvahy zamlžili nostalgickým vyprávěním o dětství nebo mládí. Příkladem může sloužit 

výpověď paní Kláry: „No, to určitě. Společnost se strašně změnila, Ježíši! To jsem 

zrovna nedávno probírala s Františkem… My když jsme byli děti malý, tak nebylo nic. 

Ani třeba rádio. Takže jsme lítali a hráli si s dětmi tam, kde jsme bydleli. Třeba pod 

lípou… A na všechno možný jsme si hráli. A s panenkami a s klukama… A když pršelo, 

potůčky jsme dělali a takhle. Hlavně jsme chodili… A když jsem chodila do školy, tak 

jsem chodila do Sokola na cvičení. To chodím dodneška. A dneska si děti sednou k 

počítači a mají hrbatý záda. A mají páteř špatnou. A když začnou dělat sport, tak jsou 

úplně vykloubený, což je strašně špatně. Je hodně nemocí od sedání u přístroje.“ (5/90) 

Závěrem je tak možné říci, že senioři přistupují k novým médiím značně 

nekriticky, třebaže jsou schopni pojmenovat některé pozitivní a negativní aspekty.  
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4. Senioři a nová média: Analytická část 

Po představení teoretických poznatků a provedení vlastního šetření přichází na 

řadu rozbor a diskuze. Poslední úsek práce je totiž věnovaný analýze nashromážděných 

informací. Konečný oddíl má přitom ráz shrnutí a komentáře ke zjištěným míněním a 

údajům.  

Při pohledu na popsaná data je možné říci, že má problematika vztahu seniorů a 

nových médií komplexní charakter. Je to způsobeno nejen velkým množství přístupů, 

které se k jevu váží, ale také nestálostí sledovaného subjektu.  

Stáří a stárnutí jsou totiž entity kulturně, společensky i časově podmíněné. 

Podstatný rozměr hraje také individuální rovina života ve vyšším věku. Neomezeně 

platné a absolutní vymezení pojmu senior nebo starobní důchodce jednoznačně 

neexistuje. (Srov. Prchlík, 1969: 4; Gennep, 1996: 80)  

Odkazují k tomu i osobnostní rysy účastníků vlastního šetření. S ohledem na 

kvalitativní ráz výzkumu je možné o této domněnce polemizovat. Její převedení na 

populaci není možné. (Je však zřejmé, že by otázka vymezení stáří zasloužila takové 

uchopení, které by v sobě propojovalo poznatky nejen z věd přírodních, ale také 

společenských. Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)   

I přes individuální nebo kulturní zakotvení existují stáří a stárnutí jako zdánlivě 

objektivní kategorie. Je k nim vztahována řada názorů, hodnot a stereotypů. Část z nich 

je přitom natolik negativního rázu, že je možné hovořit o apriorním vyřazování starších 

lidí ze společenského, kulturního nebo pracovního života. Pro daný postoj se vžil termín 

ageismus. (Srov. Hartl, Hartlová, 2004: 20) 

Starší lidé jsou přitom často chápáni jako rigidní, senilní, staromódní nebo 

neschopní. Obraz sešlého jedince, který je přítěží pro rodinu i stát, se pak objevuje také 

na stránkách periodik nebo obrazovkách televizních přijímačů. (Srov. Sedláková, 2008; 

Vidovičová, 2008) Otázkou však zůstává, nakolik se uvedený příměr promítá do vztahu 

seniorů k novým médiím.  

Problematiku je přitom možné sledovat nejen z pohledu mediálních obsahů nebo 

organizací, ale také publik. Předložená práce se zaměřuje na poslední uvedenou 

variantu. (Je však možné podotknout, že by se jako velmi žádoucí jevilo i provedení 

obsahové nebo diskurzívní analýzy obrazu seniorů a nových médií. Zajímavý by byl i 



   

 

66 

  

rozbor organizačních rutin nebo zaměstnanecké skladby v mediálních organizacích. Šlo 

by totiž o velmi zajímavé doplnění informací k předložené práci.) 

Vlastní výzkum pak vychází z poznámek, které otázku vztahu seniorů a nových 

médií popisují. Teoretické názory a domněnky se přitom zaobírají ztrátou schopností a 

dovedností ve stáří, což spojují i s moderními komunikačními technologiemi. Je přitom 

zřejmé, že k otázce přistupují stylem, který je možné označit za povrchní a nekritický. 

(Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)  

Vlastní šetření přitom propojení lidí vyššího věku a nových médií řeší 

prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Prostřednictvím polo-standardizovaných 

rozhovorů se šesti respondenty dochází ke zjištění, že vybraní účastníci výzkumu mají 

podobné mediální návyky rutiny a znalosti, jaké popisují i jiné výzkumy. (Srov. Media 

Literacy Audit: Report on media literacy amongst older people, 2006; Sourbati, 2004; 

Cebe, et al., 2011) Jedná se například o využití mobilního telefonu pro zdravotní a 

bezpečnostní jistotu nebo nízkou míru reflexe rizik a hrozeb. (Srov. Tamtéž.) 

Do diskuze ohledně vztahu seniorů a nových médií pak vlastní výzkum přispívá 

dvěma zásadními podněty. Jedná se o postuláty uvedené na následujících řádcích.  

 

1. Není možné jednoduše spojovat určitou míru mediální gramotnosti s vybranou 

životní etapou. 

2. Není možné jednoduše spojovat dostupnost média s jeho znalostí a 

uživatelskou dovedností.  

 

 

První úsudek odkazuje k dynamice lidského života a problematice výzkumu 

mediálního kontextu. Sledování domněnek popisujících úpadek funkční nebo 

počítačové gramotnosti ve vyšším věku vzbuzuje velmi vážné pochybnosti o jejich 

platnosti a vhodnosti. (Rabušicová, 2002) A to především s ohledem na závěry 

předložené práce.  

Studie totiž zcela jasně odkazuje k tomu, že termín senior nebo starobní 

důchodce je proměnlivý. Je proto zřejmé, že i jednotlivé charakteristiky a kontexty 

spojované se stářím a vyšším věkem nemohou být chápány rigidně. (Potvrzují to i 

vývody vlastního šetření, které jasně ukazují, že životní kontext jedinců nad šedesát let 

je rozdílný a variabilní.) Je tomu ale i pro další okolnosti.  
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Ve chvíli, kdy by totiž byla domněnka o úpadku funkční gramotnosti ve vyšším 

věku přijata, tak by se ve své podstatě vytvořila kategorie „mediálního důchodce“. 

Nejen, že by se jednalo o negativní stereotyp spojovaný se stářím a stárnutím, ale šlo by 

i o terminologický problém.  

Bylo by totiž otázkou, kdo by tak mohl být označován. Mohlo by se jednat nejen 

o jedince, který dosáhl příslušného věku, ale také o osobu, která by (ne)splňovala 

vybraná kritéria. Hypoteticky by se tak mohl mediálním důchodcem stát i člověk, který 

by ještě nepřekročil práh dospělosti.  

Je proto nezbytné velmi citlivě zvažovat, nakolik je možné propojit uživatelsko-

znalostní kontext médií s konkrétní věkovou hranicí.  

Druhý závěr je reakcí na přístupy, které se odvažují propojovat dostupnost média 

se  znalostní a dovednostní bází. (Srov. Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

V rozhovorech s respondenty je totiž zcela jasně ukázáno, že dosažitelnost média 

neodkazuje k znalosti jeho náležitostí nebo užití. Platí to i naopak. I když účastníci 

výzkumu nevlastní stolní počítač, internetové připojení nebo profil na sociální síti, tak 

jsou schopni uvedené pojmy definovat a popsat.  

Nutno podotknout, že k tomuto názoru a jevu odkazuje nejen vlastní šetření, ale 

také další výzkumy. (Srov. Sourbati, 2004) 
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Závěr 

„Naše populace je čím dál starší a změny probíhají rychleji.“ (Cit. OECD, 2004: 

17)  

 

Stárnutí populace je nepochybně výrazným demografickým trendem. Počet spisů 

a publikací, které téma reflektují s patřičnou hloubkou a kritikou, je však minimální. 

Předložená práce se mezi ně řadí. 

Otevírá přitom otázku mediální gramotnosti starších obyvatel. Ve svém obsahu 

popisuje a hodnotí okolnosti, které jsou spojeny s dovednostmi a znalostmi jedinců 

vyššího věku ve vztahu k novým médiím.  

Zaměřuje se přitom na popis stáří a stárnutí. Vymezuje jejich biologické a 

společenské okolnosti. Upozorňuje také na negativistické hodnocení a stereotypy, které 

se váží k poslední etapě lidského bytí. Dochází přitom k závěru, že není možné chápat 

stáří a stárnutí jako statické, rigidní a neměnné koncepty.   

Domněnku přenáší i do oblasti mediálních studií. Na daném základě pak uvažuje 

o vztahu seniorů a nových médií. Sleduje přitom koncepty, které se domnívají, že 

v období starobního důchodu dochází ke snižování funkční a počítačové gramotnosti. 

V závěru práce však jejich platnost a vhodnost odmítá. 

Vlastní kvalitativní šetření pak potvrzuje, že respondenty z řad seniorů je možné 

chápat jako velmi různorodou skupinu, která nemůže být spojena se zjednodušujícími 

závěry. Udává, že to platí i pro jejich znalosti, schopnosti a dovednosti spojené 

s novými médii. 
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Summary 

 

The thesis deals with an issue of media literacy of older people and hopefully 

meets the target. Let us summarize essential facts and questions of the paper. It is 

necessary to highlight the fact, that the relationship between old people and new media 

is a compound event and could be seen differently, there are many points of view. If the 

view is focused on the description of age and growing old it will be found that their 

various biological and sociological definitions give explanations which are full of 

negative words. Age and growing old are connected with deceleration, inactivity, 

dependency etc. Emphasis on these phenomena or attributes along with the fact that the 

proportion of elderly is growing give rise to negative stereotypes and lead to their 

expansion. It is possible to connect some of these stereotypes with seniors or old people 

as users of new media. The qualitative research presented in the paper unambiguously 

shows that seniors represent very diversified group which cannot be linked with simple 

or simplistic conclusions, group which should not be generalized. Selected sample of 

respondents confirms the assumption that seniors form unique group in society, which is 

heterogeneous. Some of them are more active while others are literally at rest. This 

diversity holds also for new media and therefore it is not possible to accept any definite 

results. On the contrary a question arises - is it possible to associate the areal evaluation 

of user knowledge and practice with older people? According to logic of most 

biological and sociological definitions following conclusion can be formulated: seniors 

are old and they do not use new media. It is possible to call these people "media(l) 

seniors" or users of new media with seniors attributes or characteristics. According to 

presented research there is no areal or general characteristics. It is rather possible to talk 

about large diversity in this case. In the next step it is necessary to compare selected 

group of society (seniors) with the rest of population. It is possible to believe that 

younger people might have the same characteristics. It is even likely that man in his 

thirties could have the same experience and practice as man in his fifties. There is scope 

for further research. The used definitions of age seem to lose their significance recently. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář procentuálního zastoupení věkových skupin ve světě mezi lety 

1950 – 2150 (graf) 

 

 

 

Zdroj: Mirkin, Weinberger, 2001 
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Příloha č. 2: Obyvatelstvo České republiky podle pohlaví, věku a rodinného stavu 

k 31. 12. 2009 (graf) 

 

 
 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2012 
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Příloha č. 3: Používání mobilních telefonů ve vybraných věkových skupinách 

v letech 2006 a 2011 v procentech osob daného věku (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 45 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: : Používání osobního počítače a internetu ve vybraných věkových 

skupinách v letech 2006, 2008 a 2011 v procentech osob daného věku 2010 

(tabulka) 

 

 
 

Zdroj: Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 45 
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Příloha č. 5: Používání internetu lidmi ve věku 55-74 let ve vybraných zemích EU 

v roce 2010 v procentech dané věkové skupiny (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012: 46 
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Příloha č. 6 : Maska deskripce (schéma) 

 

 

1. Společenské a individuální aspekty života respondentů. 

1.1.  Co to znamená být starý? 

1.2.  Zdraví 

1.3.  Volný čas a práce 

 

2. Média a respondenti 

2.1.  Tradiční média versus nová média 

2.2.  Nová média  

2.2.1.  Telefon 

2.2.2.  Počítač 

2.2.3.  Jiné 

 

3. Reflexe, hodnocení, hrozby 
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Příloha č. 7: Scénář polo-strukturovaného rozhovoru (schéma) 

 

 

1. Která média máte doma? 

2. Která z nich používáte? Noviny, televizi, počítač? Mobilní telefon nebo pevnou 

linku?  

3. Jak často vybrané druhy používáte? Kolik vám proces zabere času? 

4. Věnujete se přitom i jiným činnostem? Při jakých činnostech používáte vybraná 

média? Proč? (Není-li nutné, tak neuvádíme příklad znějící: Během žehlení 

sledujete televizi.) 

5. Co všechno s vybranými médii provádíte? Jak je užíváte? Popište to! 

6. Použili jste/Používáte mobilní telefon? Voláte z něj? Píšete i krátké textové 

zprávy? 

7. Použili jste/Používáte počítač? K čemu konkrétně? 

8. Používáte nějaká média k více operacím? Používáte jeden přístroj na více 

úkonů? (Není-li nutné, tak neuvádíme příklad znějící: Mobilní telefon používám 

jako kalkulačku.) 

9. Používáte víc média samotní nebo spíš s někým?  

10. Koukáte na televizi s někým? A co mobilní telefon? Počítač? 

11. A s kým? (Kdo vám volá a kdy? Komu nejčastěji píšete emaily?) 

12. Co používají vaši příbuzní? Mají děti nebo vnoučata počítač? Mobilní telefon?  

13. Kdo konkrétně? Víte, jak uvedené produkty používají?  

14. Bavíte se svými blízkými o médiích? 

15. A jaké obsahy hledáte v médiích a proč?  

16. Hledáte/Hledali byste to samé v nových médiích? Proč ano/ proč ne? 



   

 

84 

  

17. Myslíte si, že máte nějaký důvod k tomu, proč si vybíráte ta média, která 

uvádíte? 

18. Zkusili jste někdy jiná? Chtěli byste? Proč ano, proč ne? Co takové hry 

na počítači? 

19. Co byste rádi užívali, ale neužíváte. Proč?  

- Zkusili jste někdy něco na počítači? Láká vás to? Bojíte se toho? 

(Doplňující otázka v případě potřeby.) 

- Zkusili jste něco jiného s mobilem než volání a textové zprávy? Láká 

vás to? Bojíte se toho? (Doplňující otázka v případě potřeby.) 

- A co tablet/ čtečku? Láká vás to? Bojíte se toho? (Doplňující otázka 

v případě potřeby.) 

20. Myslíte si, že máte horší přístup k novým médiím než lidé ve vašem okolí? 

V čem? Proč?  

21. Přijdete si omezení něčím? (Není-li nutné, tak neuvádíme příklady znějící: 

Kvůli stáří? Časově? Kvůli financím? Máte třeba problém něco přečíst, napsat?) 

22. Jak jste se s tím, co používáte, naučili? 

23. Myslíte si, že kdybyste měli doma počítač/ čtečku/ smartphone, tak byste je 

používali? Proč ano, proč ne? (Uvádíme příklad média, které ještě nebylo 

předmětem rozhovoru.) 

24. Myslíte, že by se tím něco změnilo? Co ano? A co ne? Proč? 

25. Myslíte si, že nějakým způsobem média ovlivňují váš život?  

26. Myslíte si, že se nějak změnila společnost s nástupem mobilních telefonů a 

internetu? Jak? V čem? 

27. Domníváte se, že mohou média nějakým způsobem zlepšit či zhoršit kvalitu 

vašeho života?  
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28. Myslíte si, že k něčemu pomáhají? Že něco zhoršují? Jmenujte! 

29. K čemu podle vás pomáhají počítače? Co zhoršují? Proč? 

30. K čemu pomáhají telefony a proč? Co zhoršují? Proč? 

31. Kdo je podle vás nejvíc ohrožený? A čím konkrétně? (Není-li nutné, tak 

neuvádíme příklady znějící: Co třeba děti? A co vy samotní?) 

32. Myslíte si, že by měla být nová média nějak regulovaná? Omezovat přístup nebo 

to, co se v nich objevuje? Proč? 

33. Jste skeptik nebo optimista? Vnímáte nová média spíš negativně nebo pozitivně? 

34. Zahrajeme si kvíz. Co se vám vybaví, když se řekne: počítač, notebook, internet, 

Facebook, mobilní telefon, smartphone, tablet/ čtečka. 
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Příloha č. 8: Přepis rozhovoru s paní Hanou, rozhovor č. 1  

 

1. Tazatel: „Tak já tady opakuji, že změníme jméno.“  

2. Hana: „Anastázie Kostrbatá.“  

3. Tazatel: „Takže je dneska 21. 4. 2012 a je 13 hodin a 4 minuty. Tak to tam musí 

být. A teď se Vás zeptám úplně jednoduše: Jaký všechny média máte doma?“  

4. Hana: „Rádio, televizi, počítač a internet. To je všechno.“ 

5. Tazatel: „Internet. Tak a jaký z nich používáte vy sama?“ 

6. Hana: „Rádio málo, televizi a internet.“ 

7. Tazatel: „Takže rádio málo, televizi a internet.“ 

8. Hana: „A taky ještě.“ (Zamyslí se.) „Video ne... Jak se to jmenuje?“ 

9. Tazatel: „DVD přehrávač.“ 

10. Hana: „DVD přehrávač.“  

11. Tazatel: „Co mobilní telefon?“ 

12. Hana: „Jo.“  

13. Tazatel: „Mobilní telefon taky?“ 

14. Hana: „To je jasný.“ 

15. Tazatel: „Tak a jak často je používáte?“ 

16. Hana: „Jako telefon používám dost často…“ 

17. Tazatel: „Ä to znamená jak často?“ 

18. Hana: „Celý den. Pořád mi někdo volá, nebo zase já volám někomu. Většinou 

teda volám rodinně, ale protože teď v současné době je sokolský sletový rok, tak to 

pořád jsme na drátě s holkama ze Sokola a prostě ze školy. Ještě chodím do té školy 

čas od času... No, tak taky ze školy. Zprávy posílám dost často. Esemesky.“  

19. Tazatel: „Esemesky?“ 

20. Hana: „No. A to jako dost často používám. Internet jenom večer… Přes den na 

to nemám čas, ale ten telefon je celkem docela využitej.“ 

21. Tazatel: „Tak a když se zaměříme na ten mobilní telefon, tak když třeba voláte, 

tak děláte i třeba něco jiného přitom?“  

22. Hana: „Ne.“  

23. Tazatel: „Prostě jenom telefonujete?“ 

24. Hana: „Jen telefonuju a nic víc, stejně tak jako při psaní esemesek… Protože se 

na to musím soustředit.“  

25. Tazatel: „Úplně soustředit?“ 
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26. Hana: „Musím si vzít brýle.“  

27. Tazatel: „Brýle, no jasně…“ 

28. Hana: „Samozřejmě. No, takže to používám, jenom při telefonování… Občas, 

že třeba nevím, když mi někdo volá… Když něco dělám třeba v kuchyni…“ 

29. Tazatel: „Vás to nějak ruší, když je třeba puštěná televize?“  

30. Hana: „Telefon. No, tak to asi jo.“  

31. Tazatel: „Není to úplně příjemný…“ 

32. Hana: „Protože je to docela špatně slyšet.“ (Dělá pauzu v rozhovoru. Mluví na 

kočku).  

33. Tazatel: „Takže jste říkala, že z telefonu voláte a píšete i esemesky. A třeba na 

něco jinýho ho používáte?“ 

34. Hana: „Ne, vůbec na nic jiného.“ 

35. Tazatel: „Třeba kalkulačku?“ 

36. Hana: „Ne. Nic.“ 

37. Tazatel: „Vůbec nic. Prostě jenom volání a esemesky?“  

38. Hana: „Volání a esemesky.“ 

39. Tazatel: „A co ten počítač? Ten teda jsme říkaly, že jenom večer…“  

40. Hana: „Počítač jenom večer. Počítač používám na emaily. Posílat, přijímat.“  

41. Tazatel: „A jak často třeba?“  

42. Hana: „No, že těch emailů tam mám strašně moc. No, jako ty kamarádi mně 

toho posílají vela, tak to musím pořád číst.“ 

43. Tazatel: „Jako třeba každý den vyloženě?“ 

44. Hana: „Jo, jo, jo. Každý den večír se na to podívám. To se neboj. Jo a 

bankovnictví.“  

45. Tazatel: „Bankovnictví taky?“ 

46. Hana: „Já si z toho platím všechno.“   

47. Tazatel: „Všechno? Účtenky a takhle…“ 

48. Hana: „Všechno.“ 

49. Tazatel: „A co ještě třeba dalšího na tom internetu…“ 

50. Hana: „Nevím, když chci něco zjistit důležitého, tak si to tam jako… To není 

tak častý jako…“  

51. Tazatel: „To základní je prostě posílání emailů?“  

52. Hana: „Posílání emailů a platit bankovnictví. Ty účty z toho splácet. Ale jako 

abych něco na tom internetu vyloženě… Jako naše Jitka... Teda ta tam leží imrvére, 
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furt jako... Tak to ne. To nepotřebuju, to nemusím. A já na to ani nemám čas. Já 

nevím… No, prostě nemám čas.“  

53. Tazatel: „Nemáte na to čas?“ 

54. Hana: „Nemám na to čas.“ 

55. Tazatel: „Dobře. A když se třeba zeptám… Takhle to bude možná znít na 

začátku trochu zvláštně, ale používáte média i s někým dalším? Tím chci říct…“  

56. Hana: „Jako ten Facebook nebo něco?“  

57. Tazatel: „Ne, ne, ne. Tím chci říct… Bude puštěný počítač a něco tam najdete 

pěkného, tak řeknete někomu: Pojď se podívat, co jsem tady našla.“  

58. Hana: „Jo, tak to jo. Tátu. Ale jako říkám, to je málo. Mě ten počítač málo 

říká.“ 

59. Tazatel: „Málo?“ 

60. Hana: „Málo říká.“ 

61. Tazatel: „A co je třeba… Počítač teda málo... Říkaly jsme, že ten mobil určitě.“  

62. Hana: „Jo. Ten víc...“  

63. Tazatel: „A co je pro Vás řekněme z toho nejvíce? Čemu se asi nejvíc věnujete? 

Když si řekneme takhle... Vezmete den a řeknete si, tak teď se za ten den… Tak 

večer se teda věnuju internetu, sem tam mi někdo volá nebo píše… Ale třeba v 

poměru s televizí? 

64. Hana: „No, tak ta televize je asi víc.“ 

65. Tazatel: „Rozhodně víc?“ 

66. Hana: „Rozhodně víc než počítač. A než telefon.“ 

67. Tazatel: „A třeba ve srovnání s tím rádiem?“  

68. Hana: „No, tak to už zase ne, rádio já vůbec neposlouchám.“ 

69. Tazatel: „Tak teda řekněme, že nejvíce je televize…“ 

70. Hana: „Televize, telefon, počítač. A až na posledním místě je rádio. To je 

výjimečné. To si pouštím, když jsem na záchodě.“ (Smích.) 

71. Tazatel: „Tak a pak třeba ten mobilní telefon. Když se zeptám, s kým ho 

používáte? Tím myslím jako, kdo Vám volá nejčastěji?“ 

72. Hana: „No, nejčastěji, jak sem říkala rodina. A ty kámošky a kolegové.“  

73. Tazatel: „Kolegové. A když byste to vzala, tak třeba koho častěji z nich 

kontaktujete vy?“ 

74. Hana: „Rodinu nejvíce jako já… No a potom kolegy.“  
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75. Tazatel: „Kolegy. A když to srovnám, komu častěji voláte a komu častěji píšete 

esemesky?“  

76. Hana: „Častěji volám rodině.“  

77. Tazatel: „Častěji voláte rodině.“ 

78. Hana: „Kolegům esemesky.“ 

79. Tazatel: „Kolegům esemesky. Tak a to jsme vzali Vás. A teď se Vás zeptám, co 

používají Vaši příbuzní? Když jsme říkali, co máte všechno za média doma. Co 

třeba používá Pepík s Jitkou?“ (Dotaz směřovaný na syna a jeho přítelkyni.) 

80. Hana: „No, ty hrozně počítač, teda internet. Strašně. Ty jsou tam furt. Ty jsou 

tam pořád. Ty nic jinýho nedělaj, než sedí na počítači a internetu.“  

81. Tazatel: „A když to srovnáte třeba s televizí?“ 

82. Hana: „No, tak to taky koukají… To taky koukají docela dost, protože teď se 

ještě naučili, že Jitka kouká dole a on kouká nahoře. On kouká hlavně na ten sport.“  

83. Tazatel: „Jasně.“ 

84. Hana: „Tenis, hokej a tohlento... A Jitka zase ty filmy spíš.“ 

85. Tazatel: „A když byste to u nich srovnala s tím, jak používají televizi a 

internet?“ 

86. Hana: „Co víc? Internet!“ 

87. Tazatel: „Internet určitě... A kdybyste třeba srovnala Vaši a jejich televizi?“ 

88. Hana: „No, tak to asi možná i tu televizi mají častěji než my.“  

89. Tazatel: „Než vy…“ 

90. Hana: „Protože rozumíš, oni nedělají nic. Oni nedělají nic kolem baráku. Nic. 

Pepík akorát teď dělal to dřevo, ale jinak nedělají nic. A Jitka už vůbec nic. Ta sedí 

u televize nebo u internetu. Anebo mačká mobil... To prostě jsou maniaci!“  

91. Tazatel: „A bavíte se s nima někdy o tom?“ 

92. Hana: „Voni, když něco najdou zajímavého na tom internetu, tak přijdou.“  

93. Tazatel: „Jasně.“ 

94. Hana: „Jo! Hele, mámo, tadydle by… Nebo tuto by bylo... Nechtěla by si 

tohle… To voni mi tam najdou, nahledaj i u nás dole a ukážou, jestli bysme to 

nechtěli. A jestli by se nám to nelíbilo. Jinak já se s nima o tom internetu vůbec 

nebavím. My už jsme ta generace… Už taková ta pohodlnější asi… A ještě jsme z 

těch… Já vím, že jsou moji vrstevníci, kteří to používají podobně, jako ti naši 

mladí.“ 

95. Tazatel: „Takže Vy znáte svoje vrstevníky, kteří to používají?“ 
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96. Hana: „Kteří to používají daleko víc než my. U toho taky sedí celej den... Ne, to 

ne, to přeháním! Ale třeba celý odpoledne.“  

97. Tazatel: „A proč si myslíte, že to tak je?“ 

98. Hana: „Já nevím.“  

99. Tazatel: „Myslíte, že mají… Já nevím, jak jste říkala…“ 

100. Hana: „Víc času třeba.“ 

101. Tazatel: „Víc času.“  

102. Hana: „Anebo je to víc baví. Ale já nemam potřebu tady u toho furt sedět a 

čumět do toho. Mě z toho bolí oči… No, nemám potřebu. Co chci, to si na tom 

najdu, ale abych na tom seděla, vyhledávala to vyloženě, tak to nemusím.“ 

103. Tazatel: „Jo, takže Vy prostě víte, že tam máte ten email…“  

104. Hana: „Jo, jo.“  

105. Tazatel: „Víte, že tam máte to internetový bankovnictví…“ 

106. Hana: „Ano, ano.“  

107. Tazatel: „A když už se teda něco naskytne…“  

108. Hana: „No, tak se tam podívám.“ 

109. Tazatel: „A co když něco hledáte? Z čeho? To jen teď plácnu… Tak třeba 

recepty?“ 

110. Hana: „Taky.“  

111. Tazatel: „Taky?“ 

112. Hana: „Taky recepty hledám.“  

113. Tazatel: „Nebo… Ptám se na oblasti… Když už něco hledáte…“ 

114. Hana: „Recepty. Třeba obchod ten... Jak se to jmenuje?“ (Přemýšlí.) 

115. Tazatel: „Aukro...“ 

116. Hana: „Aukro! To je Jitka! Ta vždycky přiběhne a říká: Tady to mají na 

Aukru… Nechceš to? Nebylo by dobrý… Nebo tohle… No, já říkám… Když jsme 

chtěli koupit sedačku, tak jsme si tam hledali. Ale málo, opravdu, to je... Když oni 

přijdou a dají jako nějaký podnět ti mladí, tak se podívám. Zprávy si na tom čtu.“ 

117. Tazatel: „A kde třeba?“  

118. Hana: „Seznam. Na Seznamu.“ 

119. Tazatel: „Na Seznamu... A jako že byste si někdy řekla: A teď se podívám 

na… A něco zrovna si vyberete?“ 

120. Hana: „Ne.“ 
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121. Tazatel: „Ne? Vůbec? Prostě máte určený ty oblasti a těch se držíte? A 

zkoušela jste třeba někdy koukat na film přes internet?“ 

122. Hana: „Ne.“ 

123. Tazatel: „Ne.“  

124. Hana: „Akorát jsem tudle… Protože jsem přišla o to Prostřeno... Na to 

koukám, že jo. A přišla jsem o to. A byla tam ta bláznivá Gizela, která byla úplně 

zvláštní. To mi ušlo v tu středu, protože jsme byly s holkama od Sokola v hospodě. 

Tak jsem se na to podívala. To jsem se dívala přes internet, ale jinak já nemusím ty 

filmy. V televizi abych koukala na filmy… Já se zásadně koukám na soutěžní 

pořady. Nikdo není dokonalý a takovýdle… Prostě vědomostní, jo? Ale takový 

nějaký přiblblý americký filmy… To vůbec, to vůbec. A na český filmy, to jo. Na 

pohádky… Na to se podívám. Vědomostní pořady hlavně, ale ty filmy já 

nemusím.“  

125. Tazatel: „Když se teda zeptám, když bysme se na to podívaly, jako když… Už 

jsme se o tom trošku bavily… Podívat se na ty média z globálu, jo? Když byste Vy 

sama měla říct, proč zrovna používáte to, co používáte… A řekla byste: Já nejvíc 

čtu noviny, protože si je můžu každý den koupit v trafice… Teď jako říkám úplně 

vymyšlený příklad. Vy byste řekla, že používáte něco nejvíc, protože k tomu máte 

nějaký vztah nebo nějakou jako dispozici.“ 

126. Hana: „No, to nevím, co bych řekla, že používám úplně nejvíc. Já to střídám.“ 

127. Tazatel: „My jsme říkaly, že ta televize bude asi nejvíc…“ 

128. Hana: „No, ta bude nejvíc. A ještě jenom v zimních měsících.“  

129. Tazatel: „V zimních měsících, jasně…“ 

130. Hana: „Jo.“ 

131. Tazatel: „Takže…“  

132. Hana: „Protože v létě jsme furt do večera venku… Do devíti hodin jsme venku 

a potom už umejt, poklidit drobet v baráku a jdeš spát. Já říkám… Akorát v těch 

zimních měsících. Já už teď nebudu ani koukat na to Prostřeno, protože to je 

odpoledne prakticky, když to vemu... Radši jsem venku, než abych byla zaměřená 

na televizi nebo na internet… Nebo na takovýdle voloviny. To mě nebere, mě to 

nebere. A když potom mám čas, tak si to přečtu třeba potom v časopise. Koupím si 

občas časopis, noviny. My bereme každý den Rokycanskej deník, takže to si 

přečteme v novinách, ale říkám… Jako ještě v zimě… V zimních měsících a na 
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podzim, tak to se víc zaměřujeme na televizi, internet… Ale v létě málo. Tu televizi 

v létě ani nepouštíme skoro.“ 

133. Tazatel: „Jasně. Takže vlastně… Když bych to řekla za Vás. Pro Vás je prostě 

důležitý to kolem baráku. A pak teprve řešíte ty média a berete to jako zábavu…“  

134. Hana: „Zábavu.“ 

135. Tazatel: „Je to zábava, odpočinek…“ 

136. Hana: „Odpočinek.“ 

137. Tazatel: „Jo.“  

138. Hana: „Ano. To je vyloženě odpočinek. A když se dívám na ty vědomostní 

soutěže, tak z toho samozřejmě získávám nějaký ty vědomosti, což mě nejvíce 

baví…“ 

139. Tazatel: „Takže Vás vlastně baví, že se učíte…“ 

140. Hana: „AZ-kvíz a takový ty věci… Z kterých něco pochytím, něco mi to dá.“ 

141. Tazatel: „A nezkusila jste třeba někdy nějaký jiný médium, třeba když se 

učíte… Nezkusila jste třeba počítačový hry?“  

142. Hana: „Ne.“  

143. Tazatel: „Hry na počítači vůbec? Ani třeba nějaký ty vědomostní hry?“  

144. Hana: „Občas, když mi přijde na email… Něco mi někdo pošle… Nějakou hru 

nebo nějaký kvíz nebo něco… Tak to si udělám. Tudle mi přišla nějaká čeština 

nebo co… Tak to si udělám. Ale abych to vyhledávala vyloženě… Tak to ne.“ 

145. Tazatel: „Ani Vás to neláká?“  

146. Hana: „Ne.“ 

147. Tazatel: „A teď si třeba řekněme… Dávala jsem příklad těch her… Víte třeba, 

že existuje něco, co byste třeba ráda zkusila, ale nemáte k tomu tu odvahu? Třeba 

velký hit jsou teď čtečky na knížky, tak jestli jste si říkala…“ 

148. Hana: „Vůbec!“  

149. Tazatel: „To si vezmete radši tu knížku?“ 

150. Hana: „Radši vezmu knížku nebo časopis nebo noviny… Mně tohle přes ten 

počítač…“ (Kroutí hlavou.)  

151. Tazatel: „A jako vás to nezajímá, nebo spíš...“  

152. Hana: „Jsem asi k tomu… Mám k tomu…“ (Přemýšlí.) 

153. Tazatel: „Respekt?“ 

154. Hana: „To ani ne. Respekt… Já nevím. Mě to prostě nebaví.“ 

155. Tazatel: „Nebaví Vás to…“  
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156. Hana: „Prostě mě to nebaví.“ 

157. Tazatel: „Dobře. A myslíte si… Bavily jsme se o Vás a o tom Pepíkovi… Jak 

jsme to srovnávaly…“ 

158. Hana: „To nejde srovnat.“ 

159. Tazatel: „Nejde to vůbec srovnat?“  

160. Hana: „Ne. Ne. Ne. Ty jsou na tom vyloženě závislí oba.“ 

161. Tazatel: „Závislí podle Vás?“ 

162. Hana: „Ty jsou na tom vyloženě závislí! A kór Jitka! Ještě ten Pepík… Ten 

třeba jde na ten sport. Ten tenis hraje. Pin-pong. Ale ta Jitka… Ona, co chodí do té 

práce, tak se vrací až po té čtvrté hodině, takže už na tom taky nestráví tolik času 

jako dřív… Ta přijde, sedne a je u toho do večera… Do jedenácti hodin. To jsou 

závisláci! Já jim to říkám pořád. Ty prostě jsou na tom úplně pořád.“ 

163. Tazatel: „Myslíte si, že kdybyste byla mladší, že byste byla taky?“  

164. Hana: „Asi jo.“  

165. Tazatel: „Asi jo… Takže si myslíte, že k tomu máte teď horší přístup? Nechci 

říkat vztah… Víte, na co se ptám?“  

166. Hana: „Já vím. Ale prostě…“ 

167. Tazatel: „Myslíte si, že jste něčím omezená… Věkem nebo tak?“ 

168. Hana: „Asi… Ale zase vím, že bych mohla… Protože, někteří moji vrstevníci 

to taky jako doslova žerou.“ 

169. Tazatel: „Taky jsou podle Vás na tom závislí?“ 

170. Hana: „Taky jsou... Ona je teda mladší asi o pět let. Ale nikdy neměla počítač. 

Teď se jí syn rozvedl, vrátil se jí domů po letech… No a přinesl si domů počítač. 

No a vona se prostě do toho tak zadívala, že teď měla jubileum… Měla 60. 

narozeniny. A když jsme jí byli přát, naše celá parta, tak nechtěla od nás nic jiného 

než peníze, že si prostě koupí svůj počítač. A ta je v tom lehem… Já mám od ní 

email za emailem, pořád na tom sedí. Támdle další přátele, co máme taky přes 60 

let… Taky jsou… Že se zajímají o to… Ale já prostě nemusím. A mám třeba zase 

kamarády, který vůbec počítač nemaj…“ (Přemýšlí) 

171. Tazatel: „Takže… Vám do toho skočím. Pro vás je nejdůležitější, že se k tomu 

nedostanete, protože nechcete a nemáte motivaci.“ 

172. Hana: „Nemám motivaci. Přesně tak.“ 

173. Tazatel: „Nemyslíte si, že je to třeba kvůli tomu, že jste starší než Pepík a 

Jitka? Nebo třeba hůř vidíte?“  
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174. Hana: „Ono je to asi jedno s druhým.“ 

175. Tazatel: „Jedno s druhým?“ 

176. Hana: „Jedno s druhým. Ta motivace také nejni. A i tento věk… Teď ty oči 

mám docela špatný. V poslední době už úplně… A prostě... Je to asi jedno s 

druhým svázaný. Ale spíš si taky myslím… Jako ten Pepík… Náš Pepík říká, že 

kdybych chtěla… Ale já nechci.“ 

177. Tazatel: „Jo, jo. A zlobí Vás třeba někdy psaní?“ 

178. Hana: „Jako psaní…“ 

179. Tazatel: „Říkala jste, že se Vám nečte úplně dobře… No a třeba klávesnice 

jako…“ 

180. Hana: „Ale jo… To já jako zvládnu, to já píšu.“ 

181. Tazatel: „Spíš to čtení teda…“ 

182. Hana: „Ale to čtení… Ale říkám: Mě u toho nebaví sedět!“ 

183. Tazatel: „Prostě tam není ta motivace…“  

184. Hana: „Není tam ta motivace.“  

185. Tazatel: „Takže…“ 

186. Hana: „Jenom když opravdu něco nutně potřebuju, tak si tam jdu a zjistím si 

to. A zase je to tabu…“ 

187. Tazatel: „Jo…“  

188. Hana: „Fakt to nepotřebuju.“ 

189. Tazatel: „Tak... Jak jste se vlastně s tím počítačem naučila?“ 

190. Hana: „Horko, těžko… Pod velkým nátlakem Pepíka... Pepík, ač učitel, nemá 

vůbec trpělivost. Nemá trpělivost učit starší lidi počítač, takže spíš Jitka to 

vysvětlila: Musíš udělat tohle, tohle, tohle nebo takhle.“ 

191. Tazatel: „A bylo to tak, že oni chodili za Vámi, nebo Vy jste chodila…“ 

192. Hana: „Jo.“  

193. Tazatel: „Oni chodili za Vámi? A bála jste se jich zeptat, když jste něco 

nevěděla?“  

194. Hana: „Pepíka. To je cvok… No a tak Jitka šla a ukázala mi to.“  

195. Tazatel: „A co třeba takový ty kurzy, jak jsou na počítač?“  

196. Hana: „Ne.“ 

197. Tazatel: „Vůbec?“ 

198. Hana: „Ne.“  

199. Tazatel: „A víte, že třeba někde existují tady v okolí?“ 
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200. Hana: „V Rokycanech jsou…“ 

201. Tazatel: „V Rokycanech?“ 

202. Hana: „Pro seniory…“  

203. Tazatel: „Takže víme, že tam jsou, dobře…“ (S úsměvem.) 

204. Hana: „Ano víme.“ (S úsměvem.) 

205. Tazatel: „Když jsme se bavily o tom, že pro Vás jsou ty média druhotný, 

protože víc řešíte zahradu a barák…“ 

206. Hana: „Zaměstnání.“  

207. Tazatel: „Zaměstnání?“ 

208. Hana: „Práce s dětmi… Prostě takovýhle věci…“ 

209. Tazatel: „Takže si myslíte, že to nějakým způsobem neovládá Váš život? 

210. Hana: „Ne.“ 

211. Tazatel: „Třeba, že…“  

212. Hana: „Akorát ten telefon asi… Ten prostě potřebuju pro kontakt s rodinou. 

Teď ten můj mužskej… Když někam jde, tak mám strach, protože on na tom 

zdravotně není dobře. Dvojitý vidění má… Když někam jede autem, tak ten kontakt 

tam prostě je. Myslím si, že v současné době bych si to bez mobilního telefonu už 

asi nedovedla představit.“  

213. Tazatel: „Až tak?“ 

214. Hana: „Až tak, co se týče…“  

215. Tazatel: „Co byste si neuměla představit?“  

216. Hana: „Co se týče kontaktu s tou rodinou... Hlavně s mužským teda… Když 

někam vyrazí, tak já mám potom strach, aby se mu něco nestalo… Nebo nepadl 

někde… Když jde třeba do hospody. Tak ten telefon, myslím, je v současný době 

nepostradatelnej. Dřív jsme bez něj mohli žít, ale dneska už si to člověk nedokáže 

představit.“  

217. Tazatel: „Myslíte si, že telefon má pozitivní vliv na život člověka?“ 

218. Hana: „Jo, jo.“ 

219. Tazatel: „Dobře. Tak a teď taková otázka… Ještě se vrátíme k těm… Ptala 

jsem se, jestli to ovlivňuje Váš život… Ale říkala jste, že si vždycky večer sednete 

k tomu internetu...“ 

220. Hana: „Jo. Jdu se podívat, jaký tam mám email.“ 

221. Tazatel: „A to je Váš rituál, že si prostě večer k němu sednete? Nebo je to spíš 

tak, že Vám večer zbývá čas, a proto si tam sednete?“ 
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222. Hana: „Jo.“ 

223. Tazatel: „Spíš to druhý?“  

224. Hana: „Asi to druhý.“ 

225. Tazatel: „To druhý... Dobře. Myslíte si, kdybyste třeba počítač používala 

častěji, že by to nějak změnilo harmonogram dne? Přišla byste do styku s jinýma 

lidma… Nebo byste přišla k jiným informacím…“ 

226. Hana: „Je to možné… Ale mě to fakt neláká, mě to prostě… Já to k tomu 

životu nepotřebuju.“ 

227. Tazatel: „Dobře. A jak jsme se bavily o těch čtečkách knížek… Myslíte si, že 

kdybyste ji měla doma… Kdyby ji třeba přinesl Pepík… Používala byste ji?“  

228. Hana: „Asi ne.“ 

229. Tazatel: „Asi ne. Ani kdyby Pepík zase přišel…“ 

230. Hana: „No. Já se s ním o tom už vůbec nebavím, protože je to cvok. Ale 

jako…“  

231. Tazatel: „Myslíte, že je tím…“ 

232. Hana: „On je tím posedlej. To jsou blázni. Já si myslím, že jsou na tom 

vyloženě závislí. Oni to prostě potřebujou. Já neříkám, oni to potřebujou i kvůli 

svému zaměstnání… Pepík na tom hledá různý věci do školy. To je fakt. Teď ty 

interaktivní tabule, co jsou v těch školách… Oni to fakt využívaj strašně moc. Já k 

tomu už ten vztah nemám… Nemám a jsem ráda, že jsem skončila vlastně včas v tý 

škole… Protože já jsem skončila a namontovaly se interaktivní tabule. A já k tomu 

mám vyloženě odpor.“ 

233. Tazatel: „Proč?“ 

234. Hana: „Protože…“  

235. Tazatel: „Máte odpor kvůli tomu, jak byste to sama užívala? Nebo kvůli tomu, 

že si myslíte, že je to špatný?“  

236. Hana: „Já si myslím, že je to i špatný. Já k tomu mám vyloženě odpor. Ale 

myslím si, že ani pro ty děti… Protože tady jsou spojené třídy… I mladá učitelka, 

která to vyloženě ovládá, říká, že to nevyužívá, protože když jsou spojený třídy… 

Já nevím prostě… Je to zase o zvyku.“ 

237. Tazatel: „Takže je to prostě o tom, že…“  

238. Hana: „Jsem stará.“ 

239. Tazatel: „Ne, ne, ne. Teď vyloženě myslím ty tabule… Je to o tom, že byste se 

to i sama bála používat? Nebo je to spíš i o tom, že si myslíte, že je to nadbytek?“  
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240. Hana: „Já si myslím, že je to zbytečný. Mohly by na tom dělat jedině nějaký 

doplňkový učivo, ale… Voni teda dneska na písmo nekladou takovej důraz, ale jak 

můžou fixem na tu tabuli… To musí být zručnost, aby se naučili ty děti psát 

pořádně. Já nevim, já říkám, že jsem na to stará.“ 

241. Tazatel: „Jo, myslíte si, že jste na to stará.“ 

242. Hana: „Věk asi už na to nemám, protože…“ (Přemýšlí.) 

243. Tazatel: „Myslíte si, že kdybyste byla mladší, tak byste se…“ 

244. Hana: „Možná. Ale jako... Já jsem k těmto přístrojům skeptická…“  

245. Tazatel: „Skeptická? To jste celkově ke všem těm moderním technologiím?“  

246. Hana: „Nemám to prostě v sobě. Nemám to v sobě.“ 

247. Tazatel: „Vy si myslíte, že to nemáte… Mluvím za Vás… Ale že je to kvůli 

tomu, že jste s tím nevyrůstala?“ 

248. Hana: „Jo.“ 

249. Tazatel: „Myslíte si, že naše generace je jinde?“  

250. Hana: „Je úplně jinde. Jste jinde.“ 

251. Tazatel: „A myslíte si, že to má vliv třeba i na společnost? My jsme se tady 

bavily o té Vaší rodině, jak tam fungují vztahy… A když se třeba podíváme z výšky 

na to, jak to funguje v celém státě… Jak to funguje ve světě…“ 

252. Hana: „To asi ne.“ 

253. Tazatel: „Myslíte, že to nemá zase až takový vliv?“ 

254. Hana: „To asi ne… To v žádným případě.“ 

255. Tazatel: „Takže si třeba nemyslíte…“ 

256. Hana: „Prostě jsou lidi… Jsou různý typy lidí a každý má na to jiný názor. Ale 

já jsem prostě taková…“ 

257. Tazatel: „Já jsem myslela… Bavily jsme se o škole i o tom, jak to funguje u 

Vás doma... Jestli se celkově ta společnost změnila s tím, jak přišly mobilní 

telefony?“ 

258. Hana: „Asi jo.“  

259. Tazatel: „A jak říct nedokážete?“  

260. Hana: „Nedokážu říct jak, ale myslím si, že třeba ty mobilní telefony… Ty já 

beru. A říkám, že bych si to už bez nich nedovedla ani představit.  Ale bez internetu 

a bez takovejhlech blbostí bych si to uměla představit. Ale jsou lidi, který si to 

nedovedou představit.“ 
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261. Tazatel: „A myslíte si, že je to kvůli tomu, že jste se s tím telefonem seznámila 

dřív?“  

262. Hana: „To je taky možný.“ 

263. Tazatel: „Nebo v tom vidíte lepší využití?“ 

264. Hana: „Ale já si myslím, že je to věkem. Já si myslím, že je to věkem, že už 

jsme na to starý. Já nevím, kdyby nám třeba bylo padesát, tak je to zase o něčem 

jiným… Nevím. Já nevím. Ale v pětašedesáti už to je…“  

265. Tazatel: „Vám přijde těch patnáct let jako velký rozdíl? A myslíte si, že je 

větší rozdíl mezi Vámi a padesátníkem, nebo pětatřicátníkem a padesátníkem? 

Chápete, jak to myslím?“ 

266. Hana: „Chápu… Já si myslím, že padesát a pětašedesát je o něčem jiném než 

pětatřicet a padesát. Přece jenom ten padesátník je přizpůsobivější než ten 

pětašedesátník.“  

267. Tazatel: „Je to podle Vás prostě věkem a motivací...“  

268. Hana: „Já si to myslím.“ 

269. Tazatel: „Já nechci říkat pohodlnost, ale jde tam o tu motivaci…“ 

270. Hana: „Motivace je tam. No, to by ti řekl i Pepík, že já k těm přístrojům vztah 

nemám a nikdy jsem neměla. A to, že si dneska zaplatím to bankovnictví, že si 

dělám přes ten internet a tohle to… To mě naučil a přinutil vlastně on.“  

271. Tazatel: „Pepík?“ 

272. Hana: „Jo. Ale jako sama od sebe bych to nechtěla… Mám spousta kolegů a 

kamarádů, který to vůbec nepoužívají. Ty na mě koukají jako blázen: Ty to platíš 

přes internet, jo? Já říkám: No, platím… A oni: Ty vole, to já bych neplatil, to já 

jdu jenom přes šeky... No a tenhle ten se může zbláznit, že kolik platím za šeky, 

když jdu zaplatit. A právě mě přinutil… Já dneska proto platím všechno přes 

internet.“ 

273. Tazatel: „A přijde Vám to výhodnější?“ 

274. Hana: „Určitě.“ 

275. Tazatel: „Určitě?“  

276. Hana: „Určitě snazší. Nemusím na poštu. Teď platit dvacku za každou 

poukázku… Evo, já si myslím, že kdybych to všechno bývala překonala a zakousla 

se do toho, jako se třeba do toho zakousli některý moji vrstevníci, že už bych 

mluvila třeba taky jinak. Ale já jsem do toho nebyla. On mi tak nenutil - jako do 
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toho bankovnictví - abych přes ten počítač tohle to... Já si najdu to, co chci. Ale 

prostě ta motivace není.“   

277. Tazatel: „Jasný. A jak jsme se bavily o tom, že si myslíte, že Vám to i zlepšilo 

a usnadnilo život…“ 

278. Hana: „Samozřejmě.“ 

279. Tazatel: „O tom telefonu jsme se bavily… A myslíte, že to i něco zhoršilo?“ 

280. Hana: „To asi ne.“  

281. Tazatel: „A neříkáte si: Už mi zase volá! Co otravuje?“  

282. Hana: „Tak to ne. To neříkám. Mě nikdo neotravuje zbytečně. Abych jako 

měla nějaký hovory planý… Lidi říkají, že jim někdo volá a nabízí nějaký blbosti… 

To musím zaťukat. To zatím ne…“ 

283. Tazatel: „Zatím ne...“ 

284. Hana: Pojď sem, ty průšviháři… (Mluví na syna, který přišel na zahradu.)  

285. Syn: „Ahoj! Vždyť to nahrává…“ (Syn odpovídá.) 

286. Tazatel: „To nevadí.“ (Mluví k respondentce.) 

287. Hana: „To je jedno. Ať tam má, co chce.“ (Smích.) 

288. Syn: „Já mám hlad. Já jdu vařit.“ (Syn odpovídá.) 

289. Hana: „Ty jdeš vařit. Máš tam plno jídla, jestli chceš. Je tam polívka…“ 

(Mluví na syna, který odchází.)  

290. Tazatel: „Tak a kde jsme to skončily… Jsme se bavily o tom…“  

291. Hana: „O těch telefonech.“ 

292. Tazatel: „Jestli zhoršují Váš život…“ 

293. Hana: „Ne.“  

294. Tazatel: „Nemáte ten pocit… A když to vezmeme ještě jednou pro jistotu 

zvlášť. Ať to tam mám. Ty telefony jsou podle Vás skvělý v tom, že Vám usnadňují 

komunikaci s rodinou a nemáte tolik strach?“  

295. Hana: „Ano, přesně tak.“  

296. Tazatel: „Ještě by Vás…“  

297. Hana: „A vím, kde jsou.“  

298. Tazatel: „A víte, kde jsou, tak jste klidnější.“  

299. Hana: „Klidnější, protože byly doby, kdy byl náš Pepík puberťák a někam 

vyrazil… Mobilní telefon ještě nebyl tenkrát, takže se to nemohlo… Už sice potom 

byl, ale bylo to… Ale byli jsme na to zvyklí zase. Byl sice strach, ale byla jiná doba 

taky trošku. Byla trošku jiná doba, protože v té době to, co se děje dneska, to se 
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tenkrát nedělo. Dneska je to zase úplně o něčem jiným, že máte opravdu strach, aby 

se jim nic nestalo, aby se třeba nevyboural v autě. Nebo jedou někam na výlet... 

Doba jde dopředu, ale já si myslím, že by to bez těch přístrojů nešlo. Doba jde 

opravdu dopředu a my už jsme fakt starý.“  

300. Tazatel: „Podle Vás jsou ty přístroje dobrý na to, že jdou s dobou a 

pomáhají?“ 

301. Hana: „Ano, ano. Určitě pomáhají.“  

302. Tazatel: „A to i třeba ten počítač?“  

303. Hana: „Jo.“  

304. Tazatel: „I počítač?“ 

305. Hana: „I počítač… I když zase třeba těm dětem, když se vracím do té školy... 

Ty děti to dneska nenutí přemýšlet. Ony dostanou úkol. Ale aby ony si to 

nevyhledají, jako třeba v časopisu... Ony jdou, zmačknou internet, opíšou to... 

Přijdou a odevzdají to. A když se jich zeptám, co v tom mají, co v tom je… Ony 

neví! Ony si to jenom vytisknou z internetu a takhle mi to odevzdají na stolek. Ale 

co je v tom, to nevědí. Ona neví, ale má domácí úkol vypracovanej.“ 

306. Tazatel: „Takže podle Vás to vede trošku k lenosti?“  

307. Hana: „Jo.“ 

308. Tazatel: „A to podle Vás ty telefony, ne? Dřív se třeba… Teď dám zase 

hypotetický příklad. Dřív se lidé domluvili, že se někde sejdou. Byli fakt 

domluvený a museli to dodržet, zatímco dneska…“  

309. Hana: „To si nemyslím… Protože jsem praštěná učitelka, tak vím, že tohledto 

vede k lenosti. A jako my jsme se na tom ve sborovně shodli, že oni jsou prostě tak 

líný něco udělat, aby přemýšleli. Oni jdou, najdou si to na internetu, vytisknou a 

odevzdají. Tady to máš a zblázni se. A prostě ne, že by se snažili o tom něco získat, 

vyprávět, povídat nebo vědět. Ono jim stačí, když to té učitelce dají vytištěné z 

počítače. Já si myslím, že to vede hodně k pohodlnosti.“  

310. Tazatel: „A myslíte si, že by to mohlo být jednou vyloženě nebezpečný? Lidi 

by zpohodlněli tak, že…“  

311. Hana: „Já si myslím, že jo.“ 

312. Tazatel: „A co si myslíte, že je třeba takhle nebezpečný? Myslím teď v 

současnosti…“  

313. Hana: „Nevím.“ 

314. Tazatel: „Když se třeba podíváte na internet, tak si řeknete…“  
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315. Hana: „Jo. Tak to jako, co se týče těch… Máme ve škole… Zase se vrátím do 

té školy.“ 

316. Tazatel: „Jasně.“ 

317. Hana: „Máme tam ty počítače. Ředitelka je učí, mají tu informatiku. A ona má 

telefon nebo prostě musí odejít. Přijde nějaký dealer a něco nabízí… Ona je tam 

nechá samotný, vrátí se a už to tam mají! Jak se to jmenujou ty stránky? Ten sex… 

A když prostě vidí, že jde učitelka, tak to překlepnou a už tam mají zase to... Ale 

ona to vidí. A říká: Cos tam dělal… A on: Ale já jsem si tam jenom tohle... Děti ve 

čtvrtý nebo v pátý třídě… A měli jsme tam kluka… A ten říkal: Máma jde spát, tak 

já si pustím porno. V pátý třídě do tří hodin do rána! To si zase myslím, že je taky 

jedna z těch věcí, která by teda…“ 

318. Tazatel: „A myslíte si, že by se to mělo nějak regulovat nebo hlídat?“ 

319. Hana: „No, to určitě mělo, protože ty malý děti… Je to ale zase věc rodičů, že 

jo? To je všechno věc rodičů… Jde spát a nechá ho na počítači? No, tak jako… 

Všecko má pro a proti.“ 

320. Tazatel: „Jasně, jasně.“ 

321. Hana: „To vždycky bylo... Dobrý je pro něco zlý a zase opačně.“ 

322. Tazatel: „A kdo si myslíte, že je úplně nejvíc ohroženej? Bavily jsme se o těch 

dětech… Myslíte, že ty děti?“ 

323. Hana: „Já myslím, že určitě.“  

324. Tazatel: „A myslíte, že Vás samotnou by něco…“  

325. Hana: „To asi ne. My jsme na to už moc starý, aby nás něco ohrožovalo.“ 

326. Tazatel: „Myslím třeba… Něco si kupujete, tak nějaký švindl…“ 

327. Hana: „Jo, takhle… No, to by taky… Ale to je zase druhá věc, viď?“ 

328. Tazatel: „Ale rozhodně myslíte, že víc ty děti…“  

329. Hana: „Určitě. Zpohodlní, jak jsem řekla. Teď tudlento porno si tam 

pouštějí… Ale zase na druhé straně získají spoustu vědomostí, že jo? No ale mrzí 

mě to, že se prostě nesnaží ty děti. To už je v nich. Prostě ony si to vytisknou a 

hotovo dvacet. Ale neví, co je v tom, když se jich zeptám... Jako ty otázky, který… 

Já je učím čtení a tělocvik. Ale jako ony prostě vůbec ty otázky… Řekne: Já jsem 

to tam dala, já jsem to tam napsala. A já jí povídám: Ty jsi mi to tam napsala, jo? 

Ty si to vytiskla z počítače a nevíš o tom absolutně nic! K čemu ti to je? Já říkám… 

Já jsem skeptik. Kolegové i kolegyně to o mně ví… Já všecko radši napíšu, přečtu.“ 
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330. Tazatel: „A to je právě moje poslední otázka… Jste spíš skeptik, co se týká 

budoucnosti nových médií?“ 

331. Hana: „No, víš… Pro ty děti asi určitě ne. Já si myslím, že ta doba půjde tak 

dopředu… A tak se to bude vyvíjet, že ta naše metoda… To bude zastaralý 

všechno. Ono to všechno půjde dopředu a budou za chvilku… Už teď mají takovou 

tendenci neučit psát psací písmo… Budou psát jenom tiskace! Jde to prostě 

dopředu.“ 

332. Tazatel: „A myslíte si, že třeba moje generace… Až my budeme ve vašem 

věku… Budeme na tom líp nebo hůř?“ 

333. Hana: „Než my?“ 

334. Tazatel: „Ta technika půjde taky dopředu…“  

335. Hana: „Já si myslím, že na tom budete asi líp než my. A nebudete mít všecko 

tak těžký, že to bude všechno jednodušší. To si já myslím. I když toť otázka, 

protože nevíme, jak se to bude všechno vyvíjet… Ale já si myslím, že vy byste to 

měli mít všecko jednodušší, než jsme to měli my… Pomocí těch přístrojů a médií a 

tohohle všeho… Mělo by to bejt pro vás jednodušší.“ 

336. Tazatel: „A teď si ještě zahrajeme takovou hru, jo? Já Vám vždycky řeknu 

nějaké slovo a Vy mi řeknete, co si myslíte, že to je?“ 

337. Hana: „Ježíšmarjá.“ (Smích.) 

338. Tazatel: „A když nebudete vědět, tak mi řekněte, že nevíte.“ 

339. Hana: „Ano.“ 

340. Tazatel: „Co je počítač?“ 

341. Hana: „Přístroj.“ 

342. Tazatel: „Co je notebook?“ 

343. Hana: „Počítač.“ (Smích.) 

344. Tazatel: „A jak vypadá?“  

345. Hana: „Takový kufříček.“  

346. Tazatel: „Co je internet?“ 

347. Hana: „Internet je vlastně taková… Schránka vědomostí nebo čeho, kde se 

všechno dozvím.“ 

348. Tazatel: „Dobře.“ 

349. Hana: „Kde se dozvím všechno, co bych chtěla vědět. Jdu na internet a tam se 

to dozvím.“  

350. Tazatel: „Co je to Facebook?“ 



   

 

103 

  

351. Hana: „No, tak to už je horší věc. Facebook je něco společného s kamarádama, 

aby se prostě nějak domlouvali… Já to nevím.“ 

352. Tazatel: „Dobře.“ 

353. Hana: „Prostě to nemám a nezapojila jsem se do toho.“  

354. Tazatel: „Co je to mobilní telefon?“ 

355. Hana: „To je mobilní telefon… To znamená, že je se mnou pořád.“  

356. Tazatel: „Co je podle vás smartphone?“   

357. Hana: „Nevím.“ 

358. Tazatel: „Nevíte. A co je tablet nebo čtečka?“ 

359. Hana: „To taky nevím.“  

360. Tazatel: „Taky nevíte… Dobrý. Výborně. Děkuju moc.“  

361. Hana: „Není zač.“   
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Příloha č. 9: Přepis rozhovoru s panem Karlem, rozhovor č. 2 

 

1. Tazatel: „Na začátku musím říct, že je dneska 21. dubna 2012 a je 14:00. 

Řekněte mi, co všechno máte doma za média. Televizi, rádio… Co všechno máte 

doma?“ 

2. Karel: „Doma máme čtyři televize. I s naší babkou… Počítač a čtyři foťáky. A ty 

fotoaparáty mě baví ze všeho nejvíc.“                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Tazatel: „Dobře. A co třeba takovej mobil… Ten máte taky doma?“ 

4. Karel: „Mobil mám. Nemám s tím velkým displejem… Mám, počkej, jak se 

jmenuje… Mám takovej ten s tim displejem, penzistickej… Pro penzisty s velkýma 

tlačítkama a čitelný… Už taky občas potřebuji brejle.“ 

5. Tazatel: „Je to pro Vás dobrý, že máte takový mobil?“ 

6. Karel: „Já mám mobil hlavně kvůli tomu, že jsem tady sám s naší babkou. 

Všichni si užívají v práci a já jsem tady sám. Psící, králící, slepice… A jsem tady 

sám na dvoře. Mě to baví, mám tady nějakou činnost a naší babku. Nevidí, špatně 

chodí, tak já jí odvádím to, co vlastně moje žena dělala pro mojí mámu, když já 

jsem musel chodit do práce.“ 

7. Tazatel: „Vás tedy nejvíc baví ty foťáky?“ 

8. Karel: „Minolta.“ 

9. Tazatel: „Minoltu máte? Říkal jste, že máte tři? A fotíte hodně?“ 

10. Karel: „Mám Canon. Potom… Tamto byl nějaký Olympio, ale to nebylo nic, 

jo? Teďka ten Canon… To už je jako dělo! Ta Minolta byla pro běžný focení a ten 

Canon se musí nechat vybírat. S tím se nechaj dělat hezký fotky, ale zas to není 

úplně pro mě, pač je to pro toho, co dělá více na počítači. Já na tom počítači pracuju 

jen tak občas. Něco si tam přečtu nebo někam něco pošlu, jo? Ale abych tam měl 

nějaký účetnictví? To nedělám.“ 

11. Tazatel: „S tím foťákem… Říkal jste, že je to pro lidi, co maj počítač. Myslel 

jste…“  

12. Karel: „Ne, ne, ne. Od toho mám syna. Toho to baví. Já mu zase dělám 

mechanický práce. On zase třeba nezachází s tou prací vercajkem, tak já zase mu to 

všechno udělám.“ 

13. Tazatel: „Takže… Vás nejvíc baví teda ty foťáky, používáte ten mobil… A ten 

počítač teda taky?“ 

14. Karel: „Ten jenom tak… Jak bych to řek… Okrajově.“ 
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15. Tazatel: „Co znamená okrajově?“ 

16. Karel: „Přečtu si tam noviny. Podívám se, kdo mi co poslal. Já mu třeba pošlu 

zase nějakej jinej mail. Srandistický nebo…“  

17. Tazatel: „Srandu?“ 

18. Karel: „Anebo taky vážný… Někdo pošle nějakej i sexy. To mě pak nadává... 

Honem to dej pryč! Tak já to pošlu ze vzteku někomu jinému.“ (Mluví o tom, jak 

mu žena spílá.) 

19. Tazatel: „A co ještě? Zkoušel jste někdy koukat na nějaký video na počítači 

nebo internetu? 

20. Karel: „Když je obsazená televize, tak já mám počítač a tam vždycky můžu 

něco…“ 

21. Tazatel: „Na co koukáte takhle…“ 

22. Karel: „Třeba tam jsou takový šoty legrační. Anebo třeba havárie… Když se 

něco stane jako třeba v tamtý Jaroslavli, jak spadlo to letadlo. O tom psali hodně. 

Anebo třeba výsledky z hokeje, nebo kdo co udělal. 

23. Tazatel: „Sport?“ 

24. Karel: „Sport. Jasně. Kdo co provedl před nebo po tom utkání, takový drby, 

no.“ 

25. Tazatel: „Co třeba televize?“ 

26. Karel: „Televize? Míval jsem ACC.“ (Mluví o značce televize.) 

27. Tazatel: „Myslela jsem… Jak často na ní koukáte?“ 

28. Karel: „Reportáže, zprávy.“ 

29. Tazatel: „Koukáte na zprávy večer?“ 

30. Karel: „Když tomu nerozumím, ale vím, co se stalo. A třeba druhý den se to 

objeví v novinách... Teďka jsem přišel o tu německou televizi, protože nám tam 

dali tuten program a jsou tam zase Holanďaňi a Němci. A je tam ZDF a ARD.“ 

31. Tazatel: „Takže koukáte i na zahraniční?“ 

32. Karel: „No.“ 

33. Tazatel: „A co třeba na internetu na nějaké zahraniční stránky…“ 

34. Karel: „Na co?“ (Nerozumí.) 

35. Tazatel: „Na nějaké zahraniční stránky, co jsou třeba v angličtině nebo v 

němčině…“ 

36. Karel: „No, já umím rusky. Blbě.“ 

37. Tazatel: „Ale když je to v televizi, tak si to na to přepnete, jo?“ 
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38. Karel: „Jo.“ 

39. Tazatel: „A když se Vás zeptám, když byste srovnal… Jak často koukáte na 

televizi? A jak často používáte ten počítač? Co je víc? I s ohledu k těm ostatním 

věcem… Tím myslím noviny nebo takhlenc... Co nejvíc používáte?“ 

40. Karel: „Co nejvíc? Ke snídani si vemu noviny. Ty mám tak půl hodiny, potom 

mi to žena zakáže. Když potom odejde do školy, tak já už se k tomu domů 

nedostanu. Noviny si přečtu ještě jednou vždycky až pak večer. A když je něco v 

televizi, tak se večer díváme na televizi spolu a když mě to nebaví… Nějaký ty 

ženský programy… Tak si půjdu pustit počítač a tam jsem třeba do deseti nebo 

dvanácti.“ 

41. Tazatel: „A co všechno na tom počítači děláte? Řekněte mi to ještě jednou…“ 

42. Karel: „Když dostanu mejl a líbí se mi, tak ho pošlu kamarádům. Anebo když je 

nějaká fotka dobrá, co jsme si vyfotili tady s mladým, tak to někomu pošlu nebo 

přání. A zprávy tam čtu běžně.“ 

43. Tazatel: „A co takovej ten mobil? Používáte ho často? Několikrát denně?“ 

44. Karel: „Teďka ho nemám, ale jinak ho mám pořád na krku. Zrovna teďka ale 

ne.“ 

45. Tazatel: „Zrovna teďka ne…“ 

46. Karel: „Já ho mám zrovna teď doma. Dělám teďka s těma kolama. Jsem zase 

centroval kolo… Vždycky když centruju, tak si přitisknu kolo… A vždycky mi tam 

něco naskočí, mám to sice blokovaný, ale naskočí mi tam něco, co třeba zrovna 

nežere peníze, ale žere to baterku.“ 

47. Tazatel: „Voláte nebo z něj píšete i esemesky?“ 

48. Karel: „Jak?“ 

49. Tazatel: „Jestli z něj píšete zprávy nebo z něj jen voláte?“ 

50. Karel: „Jo.“ (Odpovídá ve chvíli, kdy zazní slovo zpráva.) 

51. Tazatel: „Taky zprávy? Aha. A komu nejčastěji?“ 

52. Karel: „Kamarádům, ženě… Máme partu už od roku 2002, co jsme nacvičovali 

poprvé na ten první slet. A tak jsme se dali dohromady. A máme pravidelný 

schůzky. Chlapský dvakrát měsíčně. A jen jednou měsíčně se ženskejma. To jsem 

měl vždycky na starost. Svolávat to. A musel jsem všem posílat mejly. Psal sem jim 

třeba: Sedmnáctého bude v 18 hodin sraz tam a tam… A všem jsem to musel 

odeslat, to mi problém nedělalo, no.“ 
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53. Tazatel: „Nedělá Vám to problém? A třeba nedělá Vám ani problém, když třeba 

telefonujete a hraje do toho televize? Jako že Vám nevadí, když děláte více věcí 

zároveň? Ani když jste u počítače a hraje u toho muzika? Není to problém?“ 

54. Karel: „Ne.“ 

55. Tazatel: „A nepoužíváte záměrně nějakou tu věc u vybrané činnosti? Například 

teď řeknu, že ženský když žehlej, tak koukaj na televizi… Nemáte něco takovýho? 

Když jste v dílně, tak neposloucháte rádio?“ 

56. Karel: „Ne.“ 

57. Tazatel: „Dobře. Já se jenom ptám.“ 

58. Karel: „Dyť se můžeš ptát...“ 

59. Tazatel: „Používáte třeba ty věci s někým?“ 

60. Karel: „Čeho?“ (Nerozumí.) 

61. Tazatel: „Jestli to používáte s někým… Něco najdete na internetu a řeknete 

manželce: Pojď se podívat, já jsem něco našel… Nebo si to spíš hledáte sám pro 

sebe? A když někdo potřebuje něco najít, tak mu to nejdete?“ 

62. Karel: „To se stává dost často, když třeba něco přijde a žena to ještě neviděla, 

tak já jí okamžitě zavolám. Spolužák z průmyslovky, ten má takový hlody, jsme 

spolu prožili pět let. A taky se ještě navštěvujeme v Plzni nebo jsem byl u nich na 

Babyloně. Tak ten mi posílá takový ty hlody… A já mu zase pošlu, co jsem dostal 

od jinejch kamarádů.“ 

63. Tazatel: „A co lidi kolem Vás?“ 

64. Karel: „Jak?“ (Nerozumí.) 

65. Tazatel: „Lidi kolem Vás… Co používají lidi kolem Vás?“ 

66. Karel: „Ježíš, tak to nevím.“ 

67. Tazatel: „Myslím u Vás doma…“ 

68. Karel: „Mobily. Babka taky měla mobil, ale už ho nemá. Ona na to nevidí. Ta 

jenom zakřičí a já musím naskočit, aby…“ (Rukou naznačuje gesto, které značí 

zvedání telefonu.) 

69. Tazatel: „Vy voláte místo ní?“ 

70. Karel: „Jo.“ 

71. Tazatel: „Je to kvůli očím, že už nesloužej, jo?“ 

72. Karel: „Ale moje žena to používá. Emaily. A telefon používá hodně.“ (Přikývne 

a naváže na předchozí konverzaci.) 

73. Tazatel: „A co třeba mladý? 
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74. Karel: „A potom jí baví takový ty soutěže v televizi. Když jí to baví moc, tak 

mě zavolá a sedíme u toho. A navzájem se zkoušíme, kdo co odpoví, jestli je to 

dobře a jaký je výsledek.“ 

75. Tazatel: A co třeba Vaši mladý? Jsou hodně na počítače? 

76. Karel: „Dá se říct, že ta je tam víc než já. Ona dělá i to účetnictví na tom… Má 

tam placení vody, placení daní a recepty.“ (Odpovídá. Směřuje ale repliku na svou 

ženu.) 

77. Tazatel: „A recepty…“ 

78. Karel: „Když je třeba něco dobrýho v televizi. V nějakým tom pořadu…“ 

79. Tazatel: „Jo.“ 

80. Karel: „Tak si to tam najde. Já vždycky řeknu, že je to hezký v tý televizi. A 

ona je tak dobrá, že mi to podle toho udělá, jo. Né všechno, ale něco aspoň.“ 

81. Tazatel: „A kdybyste něco viděl v televizi… Šel byste k počítači a našel byste si 

to sám?“ 

82. Karel: „Ne“. 

83. Tazatel: „Neláká Vás to?“ 

84. Karel: „Ne.“ 

85. Tazatel: „Nechcete nebo Vás to neláká? Nebo ani jedno prostě?“ 

86. Karel: „Ani jedno.“ 

87. Tazatel: „A co používají Vaše děti?“ 

88. Karel: „Co?“ (Nerozumí.) 

89. Tazatel: „Vaše děti…“ 

90. Karel: „Já mám jednoho syna.“ 

91. Tazatel: „A co používá? Je hodně u počítače?“ 

92. Karel: „Já mám teda kluka a to je maniak na počítače. Ten je tam u toho… 

Fyzická práce nebo práce doma ho zkrátka nebaví. Tak to máme rozdělený, že on 

mi dělá všechny tabulky, když dělám to setkání… Nebo mi občas dělá všechny ty 

práce na počítači. Vytiskne mi to. Já pořádám srazy jako od bejvalejch zaměstnanců 

a potom taky školní třídy… A teď zrovna v květnu máme dva srazy, tak mi na to 

dělal pozvánky. A to má za úkol on. A já zase dělám tady ty domácí práce. Dělali 

jsme barák, tak jsem dokončoval po těch zedníkách. Nebo dělám uhlí, dříví, opravy 

domácnosti a taky připevňuju věšáky…“ 

93. Tazatel: „Máte to rozdělený teda…“ 
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94. Karel: „Máme to rozdělený. A zatím to klape, nemůžu si stěžovat. A on tady má 

svý děvče. Jitku. Ta taky něco potřebuje…“ 

95. Tazatel: „A když jste na tom počítači a něco nevíte, tak se ho zeptáte? Bavíte se 

o tom spolu?“ 

96. Karel: „Jo. Tak to zavolám, no. Když má čas, tak přijde hned, nebo řekne, 

počkej, nemám čas… A přijde a ukáže mi to, nebo mi to udělá. V tom problém 

není.“ 

97. Tazatel: „Když nevíte, jak se něco udělá na počítači, tak se ho zeptáte? A mladý 

Vám to ukazuje? V tom není problém?“ 

98. Karel: „Není v tom problém.“ 

99. Tazatel: „Já se ještě jednou musím zeptat, co přesně hledáte na internetu? Vy 

jste říkal, že zprávy, sport, e-mail… Napadne Vás ještě něco? Říkali jsme to 

video…“ 

100. Karel: „Spíš si tam přečtu víc noviny a tisk.“ 

101. Tazatel: „A proč?“ 

102. Karel: „Tam si to můžu vrátit.“ 

103. Tazatel: „Aha.“ 

104. Karel: „Já nevím. Mě to na tom počítači baví víc.“ 

105. Tazatel: „Vás baví víc číst noviny na počítači?“ 

106. Karel: „Spíš takový drby, no.“ 

107. Tazatel: „Drby… A co přímo čtete na počítači?“ 

108. Karel: „Hlavně ty politici, jak se předvádějí… Ty mě už štvou, než mě baví. 

Co ještě?“ 

109. Tazatel: „A co třeba ten telefon? Komu voláte? A o čem se bavíte?  

110. Karel: „Tak nejčastěji volám mojí ženě do práce, protože naše babka pořád 

něco chce. A když já nevím co, tak se jí musím zeptat. A mladýmu nebo 

bratránkovi, s ním si taky povídáme… Spíš hlavně ty setkání řeším. Kdy kdo 

přijede, nebo kdy co uděláme. Teďka jsem se dal na cvičení na slet, tak to dávám 

dohromady ty srazy. Zkrátka…“ 

111. Tazatel: „Když si prostě potřebujete něco domluvit, tak to domluvíte…“ 

112. Karel: „No! Cvičíme společně s Rokycanskejma a tam maj nouzi o mužský. 

Tam je takovejch ženskejch v Rokycanech… Ale nemají tam 6 mužskejch. Ale 

nakonec tam sehnali dva. A my jsme tady tří šli vypomoct Rokycanům. A tak se to 
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dalo dohromady. Teďka sehnali ještě jednoho. A jeden přišel ještě od nás, tak jsme 

čtyři. A tak jsme zachránili Rokycany.“ 

113. Tazatel: „A s těma Rokycanskejma když se něco děje, tak si prostě voláte…“ 

114. Karel: „Teď to začne v květnu… Protože to je Břeclav, Čelákovice, Praha, 

Příbram, Rožmitál. Tam všude máme jít cvičit.“ 

115. Tazatel: „A když takhle cvičíte, tak tam i fotíte? 

116. Karel: „Ne.“ 

117. Tazatel: „A když jste říkal, že Vás baví ty foťáky… Co takhle fotíte?“ 

118. Karel: „Spíš nějaké momentky… A když je třeba něco nového, tak jsem se 

zúčastnil a dal jsem to do novin.“ 

119. Tazatel: „Vy jste dával něco do novin?“ 

120. Karel: „Když tady bylo to Rokycanskem na kole, tak jsem to nafotil.“ 

121. Tazatel: „A jak jste se s nimi domlouval? Jak jste si domluvil, že Vám 

otisknou ty fotky?  To jste jim tam zavolal? Nebo za Váma přišli oni? Jak to bylo?“ 

122. Karel: „Počkej! Já teďka nevím… Jak to myslíš?“ (Nerozumí.) 

123. Tazatel: „Jak jste to dostal do těch novin… Když někdo něco vyfotí, tak jde do 

redakce a řekne, tady mám nějaké ty fotky...“ 

124. Karel: „To já nedělám.“ 

125. Tazatel: „Znamená to, že oni přišli za Váma? Bylo to tak, že oni přišli za 

Váma?“ 

126. Karel: „Já to vždycky nafotím a potom mi to mladej dá na počítač. A tam si to 

prohlížím. Dřív když byly negativy, to jsem toho tady měl hrozně a byly s tím 

problémy… To byla úplně jiná technologie. To jsem tady měl plný krabice 

negativů, teďka je to všechno v počítači.“ (Přikývne a pokračuje v konverzaci.) 

127. Tazatel: „Když je všechno v počítači… Do něj to nahraje Pepík a Vy si to pak 

jen prohlížíte…“ 

128. Karel: „Už to tam má rozdělený podle roků. To si najdu foto za ten a ten 

rok...“ (Přikývne a pokračuje v konverzaci.) 

129. Tazatel: „A když to máte v tom počítači… Mě jde o to, jak Vám to vytiskli? 

Jestli mi rozumíte. Jak se to dostalo do těch novin?“ 

130. Karel: „To já nevím, jak to myslíš.“ (Nerozumí.) 

131. Tazatel: „Vy jste něco vyfotil a teď… Já nevím. Máte někoho známého v těch 

novinách, který si všiml, že pěkně fotíte a rozhodl se, že to dá do těch novin? Nebo 

jak to bylo? Vy mi teď vůbec nerozumíte, že jo?“ 
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132. Karel: „Ne. Já totiž nevím, jak to myslíš.“ (Stále nerozumí.) 

133. Tazatel: „Prostě když se něco napíše do novin, tak to jsou většinou lidi, který 

tam pracujou že, jo? Ale Vy tam nepracujete. Jak jste se s nima domluvil, že se to 

do těch novin dá?“ 

134. Karel: „Jo. Telefonicky.“ 

135. Tazatel: „Telefonicky?“ 

136. Karel: „Anebo tam dojedu do Rokycan… Ale přes mejl ne, to dělá mladej.“ 

(Přikývne a pokračuje v konverzaci.) 

137. Tazatel: „Jasně. A ještě se Vás zeptám, jestli jste zkusil někdy použít něco 

jiného než počítač nebo foťák? Ptám se na hry na počítači nebo videohry…“ 

138. Karel: „To mě neláká.“ 

139. Tazatel: „Vůbec to neláká?“  

140. Karel: „Já tady žiju venku většinou… A ten foťák si vemu jen na nějaké akce.“ 

141. Tazatel: „Nehledáte nic na doma na zábavu?“ 

142. Karel: „Ne.“ 

143. Tazatel: „A je to proto, že Vás to neláká? Nebo spíš máte strach z toho, že to 

neznáte?“ 

144. Karel: „No, takhle… Teďka je tady tolik lidí, který fotí sami. Ale dřív… Před 

těma 10 lety jsem byl - dalo by se říct - takovej dvorní foťák v Dobřívě. To se 

chodilo fotit na házenou nebo na Spartakiádu… Fotbalisti si mě zvali. Nebo na 

schůze jsem šel hasičům. Měl jsem Minoltu a to byl fotoaparát k nezaplacení. 

Minolta Hymatik Á-EF. Na tu nikdy nezapomenu.“ 

145. Tazatel: „A teď jí už nemáte?“ 

146. Karel: „Mám, ale...“ (Kroutí hlavou.) 

147. Tazatel: „Ale už s ní nefotíte.“ 

148. Karel: „Ona mi upadla. Upadla tak nešťastně, že mi spadla na kámen a 

rozrazila se jedna plocha toho trojbokýho hranolu… Tak jí mám schovanou na 

památku.“ 

149. Tazatel: „A Vy sám si na ten počítač fotky nedáváte…“ 

150. Karel: „Ne.“ 

151. Tazatel: „A to jste se nechtěl nikdy zkusit naučit?“ 

152. Karel: „Ne.“ 

153. Tazatel: „A co mobil? Z toho jen voláte a posíláte esemesky… A něco jiného 

třeba… Používáte na něm kalkulačku?“ 
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154. Karel: „Jako cizejm nevolám. Jen bratránek a tak něco…“ 

155. Tazatel: „Ptám se, jestli používáte v mobilu kalkulačku.“ 

156. Karel: „Taky.“ 

157. Tazatel: „Dobře. Teď je hitem, že jsou knížky v tabletech. Neláká Vás to třeba 

zkusit? Neviděl jste to někdy?“ 

158. Karel: „Ne. To já nechci.“ 

159. Tazatel: „Myslíte si, co se týká médií... Máte k nim dobrej nebo špatnej 

vztah?“ 

160. Karel: „Myslíš ten Canon?“ 

161. Tazatel: „Ne. Myslím jako celkově, co se týká i počítače… A co se týká nejen 

těch foťáků, ale taky počítačů a mobilů.“ 

162. Karel: „My jsme dostali po mladejch počítač. Ani nevím, co je to za značku. 

Je to starší. Oni si koupili novej a nám dali tuten. Já to mám na to prohlížení. Ale 

abych na tom dělal nějaké švíky… Tak to ne.“ 

163. Tazatel: „A baví Vás to?“ 

164. Karel: „Jak jsem říkal… V dlouhých chvílích, když už mě nebaví ani 

televize.“ 

165. Tazatel: „A myslíte si, že Vám to na tom jde?“ 

166. Karel: „Ani ne. To, co chci poslat, tak to pošlu. Ale abych si vyřizoval nějaký 

jiný...“ (Kroutí hlavou.) 

167. Tazatel: „A nemyslíte si, že jste něčím omezený? Neříkáte si, že kdybyste byl 

mladší, tak by to bylo jinak? 

168. Karel: „Ne.“ 

169. Tazatel: „A myslíte, že kdybyste byl mladší, tak by Vás to takhle nebavilo?“ 

170. Karel: „Ne.“ 

171. Tazatel: „A jak jste se vlastně naučil s tím počítačem a foťákem? Zkoušel jste 

to prostě sám od sebe? Anebo přišel Pepík a řek: Takhle to musíš dělat...“ 

172. Karel: „Asi by to trvalo chvilku, no.“ 

173. Tazatel: „Naučil jste se s tím sám? Vzal jste si ten foťák a začal jste s ním 

fotit? Nebo jste měl nějakej manuál?“ 

174. Karel: „My to tady máme prostě rozdělený. Já makám. A on dělá tady to...“ 

175. Tazatel: „Jak jste se s tím ale naučil? Dostal jste novou věc, přinesli Vám 

domů počítač. Jak jste se to naučil zapínat a vypínat? Někdo Vám to ukázal? Nebo 

jste si to zkoušel sám?“ 
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176. Karel: „Syn.“ 

177. Tazatel: „Syn Vám to ukázal, jo?“ 

178. Karel: „Jo.“ 

179. Tazatel: „A co nějaké kurzy na počítači? Byl jste někdy na nich? Takový ty 

vzdělávací kurzy… A víte, jestli jsou tady někde v okolí?“ 

180. Karel: „Ne.“ 

181. Tazatel: „Nevíte?“ 

182. Karel: „Ne.“ 

183. Tazatel: „Říkal jste, že počítač a televize jsou pro Vás to poslední. Váš život se 

teda netočí kolem toho, že byste řešil, co bude v televizi… A moc to neovlivňuje 

ani Váš život…“ 

184. Karel: „Ne. Ale na tom počítači je dobrý to, že když třeba nestihnu něco v 

televizi, tak si to pustím potom.“ 

185. Tazatel: „Vy jste říkal, že se kolem toho vůbec netočí Váš život. Neříkáte si: 

Dneska se budu fakt koukat na televizi.“ 

186. Karel: „Jo. Ale to jo, to se stává, když tam něco…“ 

187. Tazatel: „Až takhle, jo…“ 

188. Karel: „Jo.“ 

189. Tazatel: „A týká se to i toho počítače?“ 

190. Karel: „Ne.“ 

191. Tazatel: „Neřeknete si, tak a teď ale opravdu potřebuji najít na tom počítači 

tohle a tohle...“ 

192. Karel: „Tak to u mě nehrozí.“ 

193. Tazatel: „Ne?“ 

194. Karel: „Ne to ne. To jen tu televizi. Máme televizi i v ložnici. A tam máme 

všechny programy taky… Takže když je to obsazený dole, tak jdu a sednu si do 

ložnice.“ 

195. Tazatel: „A myslíte si, že by se něco změnilo, kdybyste víc používal počítač? 

Měl byste jiný informace… Nebo byste se koukal na jiný věci…“ 

196. Karel: „Jo. Tak takhle… Kvůli těm informacím… To jo.“ 

197. Tazatel: „To jo?“ 

198. Karel: „Když bylo to CNN, když jsem ho měl, jo. Tak tam byly lepší zprávy, 

než mám teďka. Máme jinej… Teď já nevím, máme Check link. Ale tam to bylo 

prvé, pak taky od Astry. Ale teď nevím, co to bylo.“ 
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199. Tazatel: „To nevadí, to mi nemusíte říkat.“  

200. Karel: „A tam bylo CNN… Tam byly opravdu takový krutě čerstvý zprávy. 

To ještě ani naši nevysílali a ani to nebylo v novinách, ale tam už to všechno bylo.“ 

201. Tazatel: „Jasně.“ 

202. Karel: „A ani jsem tomu rozumět nepotřeboval, protože když spadne letadlo, 

tak to ví každej... Anebo když někdo vtrhne do jiný země, tak to taky, že jo!“ 

203. Tazatel: „A nezkoušel jste si někdy najít i takovýhle kanály se zprávama na 

internetu?“  

204. Karel: „Jo.“ 

205. Tazatel: „Hledal jste? Koukal jste?“ 

206. Karel: „Jo.“ 

207. Tazatel: „Dobře. Zeptám se Vás ještě na tu čtečku. Přístroj, jak jsou v něm ty 

knížky… Myslíte si, že kdyby to měl doma mladej Pepík, že byste se na to podíval? 

Nelákalo by Vás si to zkusit? 

208. Karel: „Možná.“ 

209. Tazatel: „Možná? Když to není doma, tak Vás to neláká, ale kdyby to doma 

bylo, tak by to asi lákalo?“ 

210. Karel: „Jo.“ 

211. Tazatel: „A co kdyby to byl nějakej foťák?“ 

212. Karel: „Tak to nevím.“ 

213. Tazatel: „Kdyby měl někdo foťák, tak byste si neříkal: Já bych si s ním tak rád 

něco vyfotil?“ 

214. Karel: „Ne. Já mám tuten Canon a ten má takovýhle rozsah, že tomu jako… 

Na všechno má 23 možností a já z toho využívám ty tři, čtyři.“ 

215. Tazatel: „Jste na něj zvyklej…“ 

216. Karel: „Jo! To je tak kvalitní foťák, že ho používá i Pepík. A to má svůj 

foťák… Nevím. Má nějakej ten malej kapesní, když třeba dělá fotografie pro školu. 

Vždycky na konci školního roku, tak to vždycky vyfotí tady v Dobřívě. A vyfotí i v 

Mirošově tu svou třídu… A tu svou školu… Ono to dělá opravu hezký fotky.“ 

217. Tazatel: „Myslíte si, že jak teď přišly počítače a mobilní telefony, že se tím 

něco změnilo ve společnosti?“ 

218. Karel: „Ne.“ 

219. Tazatel: „Všichni žijeme pořád stejně?“ 
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220. Karel: „I když jsem uvažoval o tom, že bychom si koupili nějaký lepší… A že 

bych toto dal pryč.“ 

221. Tazatel: „Ale co se týká běhu státu, jo? Není rychlejší doba? Víte, jak to 

myslím? Počítačů, že je teď hodně. Hodně je i mobilních telefonů. Jestli to má – 

podle Vás - nějakej dopad na život lidí. Jestli si říkáte: Hodně lidi koukaj na televizi 

a hodně používaj ty počítače, ale nedělaj takový věci a takový věci… Nemyslíte si 

to? 

222. Karel: „Abych řekl pravdu, tak to mám rozdělený na půl. Dívám se na to i na 

to. Vždycky si prohlídnu to, co mi přijde novýho. A co přijde na ten internet. To, co 

přijde nového, si prohlédnu a přečtu. A když je to zajímavý, tak to pošlu někomu 

jinému. Já mám tolik kamarádů, že mi pořád něco posílají. A co dostanu odjinud, to 

zas pošlu tam.“  

223. Tazatel: „Myslíte si, že je to dobrý pro Váš život?“ 

224. Karel: „No, to v každým případě.“ 

225. Tazatel: „Jo?“ 

226. Karel: „Frází, že to rozšiřuje obzor...“ 

227. Tazatel: „Rozšiřuje to obzor?“ 

228. Karel: „Jo. Když jsem chodil do práce, tak jsem aspoň něco věděl… A teďka 

to vím pouze z těch novin, internetu, počítače.“ 

229. Tazatel: „Myslíte, že Vám to supluje stav, jak jste chodil do práce a vídal se s 

těma lidma, jo? Myslíte, že Vám to nahrazuje ty informace, co jste dostával v 

práci? 

230. Karel: „Jo.“  

231. Tazatel: „A to až…“ 

232. Karel: „Poprvé ještě počítače nebyly, když jsem opouštěl zaměstnání… A toto 

je výborná věc na to, že něco vím.“ 

233. Tazatel: „A co třeba takovej telefon? Co ten mobil? Myslíte, že Vám v něčem 

pomáhá? Kromě toho, že si s tím domlouváte ty srazy?“ 

234. Karel: „Ten mobil je výborná věc. Když si třeba někde jinde potřebuji něco 

zjistit… Anebo někde něco zajistit a napsat… Má to takovou rychloinformaci, než 

abych jezdil domů, napsal to… Nebo honem sháněl telefon. Takhle to odešlu třeba i 

během jízdy v autě.“ 

235. Tazatel: „A co se týká zdraví? Když máte mobil, tak si neříkáte: Když se mi 

něco stane, tak si někam zavolám?“ 
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236. Karel: „Slyšel jsem to… Ale nevěřím tomu, že by to nějak ovlivňovalo 

zdraví.“ 

237. Tazatel: „Myslíte, že to má špatný vliv na zdraví?“ 

238. Karel: „Dokonce to bylo… Teď někdy jsem to slyšel… Když se nosí telefon 

na krku, tak že to ovlivňuje nějakou srdeční činnost. Nezdá se mi to. Nevěřím 

tomu.“ 

239. Tazatel: „Nevěříte tomu?“ 

240. Karel: „No, že to působí… Nějaký radioakční vlny… A že by to mohlo něco 

způsobit. Mě už to ale nemůže ovlivnit.“ 

241. Tazatel: „A já jsem spíš myslela, že třeba…“ 

242. Karel: „Na srdeční činnost nebo takhle jste to myslela?“ 

243. Tazatel: „Nemyslela jsem vůbec ten přístroj. Ale situaci, kdy jste například 

doma s manželkou a jí se něco stane. A tak můžete zavolat záchranku bez 

problému… Myslíte, že je to dobrý? 

244. Karel: „Jo! Výborná věc! To už jsme použili třikrát, co to mám tady.“ 

245. Tazatel: „Třikrát, jo?“                   

246. Karel: „Třikrát. To je asi nejvděčnější na tom. Jednou jsem byl na nějakém 

vyšetření a tam mi zjistili, že mám něco s ledvinama. Přijel jsem domů, udělalo se 

mi blbě a rozhodilo se mi to nějak všechno… Zavolali jsme telefonem a okamžitě 

přijeli. Po druhý měla zase babka nějaký problém, tak jsem taky zavolal. Volal jsem 

mámě do školy. Přišla domů. Zavolali jsme záchranku… A v pohodě...“ 

247. Tazatel: „Takže v tomhle…“ 

248. Karel: „U toho to funguje bezvadně.“ 

249. Tazatel: „A myslíte si, že je to lepší než dřív, jo?“  

250. Karel: „Určitě.“  

251. Tazatel: „A co se týká třeba toho, jak se bavíte s Pepíkem, že se mu zavolá... 

Myslíte si, že je to taky lepší, že to pomáhá nějak k domluvě s ním?“ 

252. Karel: „Akorát to má nevýhodu, že on to má ve třídě. A když učí, tak to má 

vypnutý. To je vždycky: Volej o přestávce! Tak volám o přestávce… A když je to 

naléhavý, tak mu tam zavolám a to je vždycky hrozně nadšenej: Učím, nemám čas! 

Ale když mu řeknu, že je to vážný... A když něco potřebuji třeba koupit, tak to je 

výhoda mobilu. Potřebuji něco koupit a nechce se mi tam jet… A on je v 

Rokycanech nebo v Mirošově, tak mu to nadiktuju a on to přiveze. Takže 

zprostředkování toho zboží stojí vlastně jen ten telefon a já tam nemusím jet.“ 
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253. Tazatel: „Je to pro Vás finančně výhodnější?“  

254. Karel: „Určitě.“ 

255. Tazatel: „A myslíte si, že… Jak jsme se bavili o tom srdíčku, že je tam nějaký 

to nebezpečí i jiný?“ 

256. Karel: „Já nevím. Já už chodím pět let na kontroly a nezjistili nic.“ 

257. Tazatel: „A u jinejch lidí se hodně mluví o tom, že děti… Když něco najdou 

na internetu, tak že je to problém. Co si myslíte o tomhle?“  

258. Karel: „Ne.“ 

259. Tazatel: „A myslíte si, že by to měl někdo hlídat?  Co se dává na internet a 

takový věci? 

260. Karel: „Počkej, jak…“ 

261. Tazatel: „Jestli má někdo hlídat, zda se tam dá článek o sportu… Nebo jestli se 

tam dají spíš nějaký drby… Jestli by se to mělo hlídat i takhle?“ 

262. Karel: „Do toho sportu… Toho využívám nejvíc. Jsem zvědavej… Léta 

letoucí jsem totiž dělal do dobřívskýho sportu. Hokej a házenou. A vždycky se 

dozvídám něco nového...“ 

263. Tazatel: „A měl by to někdo hlídat? Děti jdou na internet a počítač… Najdou 

si tam stránky pro dospělí… Erotiku nebo něco takového… Měl by to někdo 

hlídat?“ 

264. Karel: „Musí!“ 

265. Tazatel: „Musí? A kdo by to podle Vás měl být?“ 

266. Karel: „Rodiče. Děti jsou tak vyčůraný, že to dokážou obejít. Dělal jsem tady 

na házený s těma žákama… A taky se tam nejednou začali bavit o tom, co sledovali 

o půlnoci v televizi a na počítači.“ 

267. Tazatel: „Tak co s nimi? Hlídat je?“ 

268. Karel: „To kdyby šlo… Ale to asi nikdo neovlivní. Ty rodiče musí být takoví, 

aby jim dokázali vysvětlit, že to pro ně ještě není dobrý... Buďto zablokovat nebo… 

Ale já říkám, že ty děti jsou tak vyčůraný, že to i obejdou.“ 

269. Tazatel: „A co myslíte, že by bylo lepší… Vysvětlit to? Anebo to 

zablokovat?“ 

270. Karel: „Zablokovat.“ 

271. Tazatel: „Zablokovat…“ 
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272. Karel: „I takovej ten, co bude nejlepší… Bude se zdát uvědomělej… A bude 

vypadat, že to neudělá… Tak jednou taky podlehne tomu, že je zvědavej a někam 

se podívá… A uvidí tam neřesti.“ 

273. Tazatel: „A myslíte si… A teď přijde úplně poslední otázka. Myslíte si, že jsou 

telefony a počítače dobrý nebo špatný?“ 

274. Karel: „Bez toho se nedá žít. Obojí musí fungovat. Obojí musí bejt. Bez toho 

dneska lidstvo ani nemůže bejt.“ 

275. Tazatel: „Ale ještě jedna věc… Říkal jste, že máte problém s očima. Myslíte 

si, že Vás to nějak omezuje v tom, když používáte počítač?“ 

276. Karel: „Ne.“ 

277. Tazatel: „Ne…“ 

278. Karel: „Po mozkové příhodě, kterou jsem měl, tak mám diplopii. A to 

znamená, že když jdu, tak se mi jedno oko pohybuje míň a druhý reaguje lepší. A 

když jedu v autě, tak to je teprve paráda.“ 

279. Tazatel: „A když se díváte na ten počítač?“ 

280. Karel: „No, tak to taky. Ale to je v pohodě. To je spíš, když jdu, tak třeba 

teďka... Jako jedna hlava tě stojí, druhá pracuje tahle… Nebo já to tak vidím… Ale 

už se mi to zlepšilo natolik, že to už takový není. Když jsem byl na kontrole po tom 

roce: Jé, pane Novák, Vy děláte pokroky! A to už jsem viděl ty prsty jen jednou. 

Ale už je to třináct let… Ještě jednou třináct let a budu zdravej kluk.“ (Jméno v 

replice změněno z důvodu anonymity.) 

281. Tazatel: „No, vidíte… A teď jenom takový kvíz na konec. Já vždycky řeknu 

slovo a Vy musíte říct, co to podle Vás je. A když nebudete vědět, tak mi řekněte 

nevím. Když to slovo nepoznáte, jo? A vůbec se toho nebojte… Co je počítač?“ 

282. Karel: „Co je počítač?“ (Přemýšlí.) 

283. Tazatel: „Řekněte, jak vypadá… Co to je…“ 

284. Karel: „Co je počítač… To je zdroj informací. Je opravdu neskutečný, co 

dokáže ta věda přes satelity… Co všechno dokáže to spojení se světem.“ 

285. Tazatel: „Co je notebook?“ 

286. Karel: „To samý.“ 

287. Tazatel: „Co je internet?“ 

288. Karel: „Tam je… To je taky výborný na informace. Tam ještě nadiktujou, co 

bych třeba ani neobjevil.“ 

289. Tazatel: „Co je Facebook?“ 
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290. Karel: „To nepoužívám.“  

291. Tazatel: „Dobře. Co je mobil?“ 

292. Karel: „Mobil, telefon.“ 

293. Tazatel: „Co je smartfone?“ 

294. Karel: „Taky nepoužívám. Ty mobily s velkýma obrazovkama se mi nelíbí.“ 

295. Tazatel: „Proč se Vám nelíbí?“ 

296. Karel: „Jsou mobily přes celou obrazovku… Je to krásný, že listuje a nemusí 

to honit na tom… Ale…“ (Kroutí hlavou.) 

297. Tazatel: „Co tím myslíte?“ 

298. Karel: „Vidím na to. Problém mi to nedělá. Ale myslím si, že je to pro mě už 

zbytečný.“ 

299. Tazatel: „V čem jako myslíte, že je to pro Vás zbytečný?“ 

300. Karel: „Protože můj mobil to má taky všechno…“ 

301. Tazatel: „Chcete tím říct, že Vám stačí?“ 

302. Karel: „Jo.“ 

303. Tazatel: „A ještě poslední věc… Co je podle Vás ta čtečka na ty knížky? Co je 

ten tablet?“ 

304. Karel: „Mobil.“  

305. Tazatel: „Jo, tak jo. Dobře.“ 

306. Karel: „To je všechno.“ 

307. Tazatel: „To je všechno.“ 

308. Karel: „Ani to nebolelo.“ (Směje se.) 
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Příloha č. 10: Přepis rozhovoru s paní Jaroslavou, rozhovor č. 3 

 

1. Tazatel: „Já teď na začátku řeknu kolikátého je dneska, tak jenom abyste se 

nelekla, protože to tam musím mít napsané. Takže dneska je 21. dubna 2012. A je 

16 hodin a 43 minut. No, tak mi řekněte, co máte všechno doma za média? Co máte 

doma za ty věci, co přenášejí informace?“ 

2. Jaroslava: „Televizi, rádio, mobil, telefon.“ 

3. Tazatel: „Dobře. A používáte je všechny?“ 

4. Jaroslava: „Jo.“ 

5. Tazatel: „A co z nich používáte nejčastěji?“ 

6. Jaroslava: „Televizi.“ 

7. Tazatel: „Jak často?“ 

8. Jaroslava: „Skoro pořád, protože jsem doma furt sama, tak abych něco slyšela 

prostě, jo? Záleží mi taky na tom, co se ve světě děje, jo?“ 

9. Tazatel: „A pustíte si radši televizi než rádio? Protože rádio taky přece hraje…“ 

10. Jaroslava: „Rádio jen když jsem v kuchyni, protože ho mám v kuchyni. To 

potom poslouchám to plzeňský vysílání…“ 

11. Tazatel: „A když jste takhle v kuchyni a posloucháte to rádio… Posloucháte ho 

u toho, když si třeba něco připravujete?“ 

12. Jaroslava: „No.“ 

13. Tazatel: „A když koukáte na televizi… Přitom taky něco děláte? Luštíte 

křížovky nebo něco takovýho?“ 

14. Jaroslava: „Občas.“ 

15. Tazatel: „Dobře. A jak často za den používáte tu televizi?“ 

16. Jaroslava: „No, to skoro pořád.“ (Směje se.) 

17. Tazatel: „Skoro pořád… A co třeba ten telefon?“  

18. Jaroslava: „Ten jenom když potřebuji zavolat dceři nebo synovi.“ 

19. Tazatel: „A to je jak často?“ 

20. Jaroslava: „No s dcerou volám každej den, protože jsme spolu ve spojení, když 

něco potřebuju nebo ona zase mně. Oni mně nosí jídlo.“ 

21. Tazatel: „A ten telefon je mobilní, že jo?“ 

22. Jaroslava: „Mobilní...“ 

23. Tazatel: „A to je mobil pro seniory?“ 

24. Jaroslava: „Pro ty seniory, no.“ 
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25. Tazatel: „A z něj jenom voláte? Neposíláte žádné zprávy nebo esemesky?“ 

26. Jaroslava: „Ne, já to neumím.“ (Směje se.) 

27. Tazatel: „Neumíte to… A zkoušela jste to někdy?“ (Směje se.) 

28. Jaroslava: „Zkoušela.“ (Směje se.) 

29. Tazatel: „Zkoušela… Povídejte!“ 

30. Jaroslava: „Když mi přijde zpráva, tak já jí příjmu, jo? Ale už neumím 

odpovědět, rozumíte?“ 

31. Tazatel: „Když Vám přijde zpráva, tak Vy si jí přečtete sama?“ 

32. Jaroslava: „Já si jí přečtu, no.“ 

33. Tazatel: „Přečíst to umíte?“ 

34. Jaroslava: „Jo. Ale kdybych chtěla odepsat, tak to už neumím. To mám právě i 

na tom rádiu… Tedy na tom telefonu… Na tom Ufonu. Ja mám ten Ufon… A tam 

to taky neumím… Tam taky jenom příjmu tu zprávu. No, někdy ani to se mi 

nepovede.“ 

35. Tazatel: „Mluvíte o tom, že to takhle máte na pevné lince, že jo? 

36. Jaroslava: „Jo.“ 

37. Tazatel: „Myslíte tím, že Vám tam taky přijde zpráva a Vy si to poslechnete, ale 

neumíte na to odpovědět, jo?“ 

38. Jaroslava: „Oni mi tam píšou třeba, že dostali mojí platbu… Já to neumím, už 

prostě mám pitomou hlavu na to.“ 

39. Tazatel: „Myslíte si, že byste si nezapamatovala kroky, jak se to dělá?“ 

40. Jaroslava: „A já už jsem to i studovala z toho… Ale ono je to tak zdlouhavý…“ 

41. Tazatel: „Myslíte návod na to? 

42. Jaroslava: „Ten návod na to.“               

43. Tazatel: „Myslíte, že je zdlouhavej nebo mu spíš nerozumíte?“ 

44. Jaroslava: „Já tomu prostě nehovim.“ 

45. Tazatel: „Myslíte, že by ten návod měli udělat třeba nějak jinak?“ 

46. Jaroslava: „Já to ukážu potom, jestli chcete.“ 

47. Tazatel: „Nemusíte. To mi jen řekněte, jestli si myslíte, že kdyby ten návod 

udělali…“ 

48. Jaroslava: „Myslím si, že by to mělo být prostě lepší.“ 

49. Tazatel: „Jako k pochopení…“ 

50. Jaroslava: „Na pochopení… Protože… Já nevím, jak bych to vysvětlila.“ 
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51. Tazatel: „A ukazoval Vám to někdo třeba? Abyste si to zkusila? Ukázal Vám to 

někdo na mobilu, jak se to má dělat nebo tak?“ 

52. Jaroslava: „Ukazovali mi to na tom mobilu. Ale to je... Udělám to a za chvíli to 

zase zapomenu. Já mám toho Parkinsona. To je člověk jak pitomej.“ 

53. Tazatel: „Nezapamatujete si to. Já chápu. A když bych se Vás zeptala… 

Zkoušela jste někdy něco dělat na počítači?“ 

54. Jaroslava: „Zkoušela jsem u Hanky i u Káji.“ (Mluví o svých dětech.) 

55. Tazatel: „Takže u dětí?“ 

56. Jaroslava: „Jo. Ale to jsem si našla jenom to, co je kvůli tý mý nemoci, jo?“ 

57. Tazatel: „Kvůli nemoci jste si tam hledala?“ 

58. Jaroslava: „Jestli je možný, že bych šla někam na léčení nebo tak. Ono tam taky 

nic moc není.“ 

59. Tazatel: „Ale zkoušela jste si to… A co si o tom myslíte? Jak to na Vás 

působilo? A co jste si zkusila?“ 

60. Jaroslava: „No co… Bavilo mě to. A já byla zvyklá takhle dělat, když jsem 

dělala na poště. Léta jsem dělala vedoucí novinový služby a musela jsem dělat 

fakturaci a všecko. Takže člověk není blbej zrovna, jo? Ale tenkrát jsem byla holt 

mladá.“ (Směje se.) 

61. Tazatel: „Myslíte si, že to je stářím nebo i tou nemocí?“ 

62. Jaroslava: „I tou nemocí…“ 

63. Tazatel: „Spíš tou nemocí?“ 

64. Jaroslava: „Tou nemocí…“ (Přikývne.) 

65. Tazatel: „Myslíte si, že kdybyste nebyla nemocná, tak byste si to i líp 

zapamatovala? Nebo by Vám to i líp šlo?“ 

66. Jaroslava: „Já teď prostě nemám ani náladu, no.“ 

67. Tazatel: „Nemáte na to ani náladu?“ 

68. Jaroslava: „Ne.“ 

69. Tazatel: „Vy si raději pustíte tu televizi…“ 

70. Jaroslava: „Ono…“ (Přemýšlí.) 

71. Tazatel: „Říkejte!“  

72. Jaroslava: „Hele. Byla jsem zvyklá mít doma furt někoho. Bylo nás hodně 

doma… Teď jsem sama celý dny. Když mi všichni umřeli… To je hrozný. Když 

člověk na starý kolena zůstane sám.“ (Pláče.) 
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73. Tazatel: „Neplakejte, neplakejte. No a tak… Když máte ten mobil, tak můžete 

někomu zavolat, ne? To je pro Vás taky dobrý, ne? I když jste tady takhle sama…“ 

74. Jaroslava: „Jenže to přijde draho, taky věčně nemůžu furt volat… Dvě stě korun 

za měsíc mi to přijde. A to jenom ten mobil… A teď mám ještě ten telefon k 

tomu...“ (Pláče.) 

75. Tazatel: „Vy jste omezená i těmi penězi, že jo?“ 

76. Jaroslava: „Jistě.“ 

77. Tazatel: „Jo.“ 

78. Jaroslava: „Protože jsem byla dva měsíce v tom sanatoriu… V tej léčebně 

dlouhodobě nemocných… A tam jsem musela platit šest tisíc dvě stě měsíčně a byt 

přes pět tisíc… To nemám ani důchod tolik. To musela Hanka doplácet.“ (Mluví o 

dceři.) 

79. Tazatel: „Dobře. Vrátíme se k tomu, že si telefonujete se svojí dcerou... Vy jste 

říkala, že každej den spolu skoro telefonujete, ano? Vy voláte dceři nebo dcera volá 

Vám? Víte co, mě jde o to, že jak používáte ten přístroj, jo? O to mi jde.“ 

80. Jaroslava: „Ona mi zavolá ráno třeba, jo? A domluvíme se, že přijde. A potom 

už nevolám. A když nepřijde, když někde je třeba, tak potom já zase chci vědět, kde 

je… A jestli je v pořádku a tak… A to zase pak volám já.“ 

81. Tazatel: „Pro Vás je ten telefon takový ujištění?“ 

82. Jaroslava: „Pojítko.“ 

83. Tazatel: „Víte, co se děje. A co se týká… Když byste věděla, že se něco... Víte, 

jak to myslím… Jste nemocná a něco by se dělo, tak se na tohle můžete 

spolehnout…“ 

84. Jaroslava: „Jo.“ 

85. Tazatel: „Dobře.“ 

86. Jaroslava: „Zrovna tak volám i klukům...“ (Mluví o vnucích.) 

87. Tazatel: „Jasně.“ 

88. Jaroslava: „Fanouškovi nebo Štěpovi… Když se něco takhle děje, tak jim taky 

zavolám.“ (Mluví o vnucích.) 

89. Tazatel: „Jasně. A když voláte těm klukům, tak co si třeba spolu říkáte?“ 

90. Jaroslava: „Všecko možný. Jak se mají a jestli jsou zdraví… Na tom mi nejvíce 

záleží.“ (Pláče.) 

91. Tazatel: „A ty kluci… Tak když je vidíte, jak telefonuju nebo takhle… Řekněte 

mi, co si o tom myslíte?“ 
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92. Jaroslava: „O čem?“ 

93. Tazatel: „Když vidíte, co vlastně kluci používají… Víte, že mají telefon… A co 

dalšího takhle používají?“ 

94. Jaroslava: „No… Kluci používají ten notebook hlavně… Protože to potřebujou 

k studiu svýmu. A já myslím… Nevím… Oni to využijou takhle na to…“ 

95. Tazatel: „Myslíte si, že je důležitý, aby to dneska kluci měli?“ 

96. Jaroslava: „Je to důležitý. Ale ta Zdenička… Jako vnučka… Ta to potřebuje 

jenom na blbosti, ta prostě…“ 

97. Tazatel: „Myslíte si, že jsou lidi, který ty počítače mají na důležitý věci a že 

jsou lidi, který si s tím jenom hrajou?“ 

98. Jaroslava: „Ano, ano. A to je právě ona…“          

99. Tazatel: „Dobře. A viděla jste někdy, když s tím někdo něco dělal?“ 

100. Jaroslava: „No...“ (Přemýšlí.) 

101. Tazatel: „Myslím teď… Vyloženě se zaměřte na to, když jste viděla, co s tím 

dělá František a Zdenička.  Zkuste mi to popsat. A řekněte, co si o tom myslíte.“ 

102. Jaroslava: „Fanoušek se Štěpou… Ty to mají opravdu… To potřebovali třeba 

do tý školy nebo tak. Na tom něco i dělali. Ale Zdenička… Já když tam byla ten 

měsíc, tak jsem to viděla… Ta ráno přišla a hned si to pustila. A furt tam měla ty 

svoje fotky, jo? A furt si tam psala s někým, jo? A vím, že Kája jí hrozně nadával. 

To bylo vždycky… A ona tam má pořád jenom takovýhle blbosti. A já jsem se jí 

snažila to i překazit… Říkám: Prosím tě, co to tady máš? Ona: A já jenom tak… Já 

si tady jen píšu s nima… A za chvíli přišla a říká: Hele, mami, já musím jít pryč. S 

někým se domluvila prostě, jo? A furt takhle… A zase: Hele a zejtra už nikam 

nepůjdu... A ta máma vždycky:  No, tak dobře.“ 

103. Tazatel: „Vy jste se o tom spolu bavily, co tam dělá a takhle?“ 

104. Jaroslava: „Jsem říkala: Kájo, nedovolte jí to jo. Ona se takhle domlouvá 

určitě s nějakejma klukama… Nebo s holkama... Ona vždycky přišla a říkala: Hele 

a zejtra nikam nepůjdu. Dneska sice jdu, ale zítra už nikam nepůjdu… Druhý den 

přišla a říkala: Hele, ale já musím… Prostě si k tomu zase sedla... A to bylo ráno. 

Sotva, co oči otevřela. Udělala si jídlo. Sedla si. Nohy nahoru na stůl a začala jíst. 

A furt měla u sebe ten… A vždycky se začala smát a zas něco napsala. Za chvíli 

přišla máma a ona říkala: Hele, mami, já bych potřebovala… Ona ta... Ona jde do 

intru, tak já pojedu k ní a rozloučím se s ní… A zůstanu tam u ní spát. Prostě 

takovýhle věci, víte? A mně tohlento šlo hrozně na nervy u nich, jo?“ 
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105. Tazatel: „A v čem?“ 

106. Jaroslava: „Tím, že byla takovádle… Ona je chytrá holka, ale lajdák. Já říkám: 

Kdyby měl člověk čas za mlada, aby se mohl učit, tak by byl býval šťastnej. Ale já 

nemohla. Protože nás bylo jedenáct a já musela hlídat furt děti. A to byla válka. My 

jsme byli pětkrát i šestkrát za noc ve sklepě… A my měli úplně jiný mládí, než mají 

dnešní děti. A taky jsme byli jinak vychovaný.“ 

107. Tazatel: „Myslíte si, že kdyby… Představte si, že jste dneska mladá. Myslíte 

si, že byste používala ten počítač?“ 

108. Jaroslava: „Určitě.“ 

109. Tazatel: „A na co…“ 

110. Jaroslava: „Co?“ 

111. Tazatel: „K čemu myslíte, že byste ho používala?“ 

112. Jaroslava: „No, na vylepšení…“ 

113. Tazatel: „Myslíte tím, že byste se učila…“ 

114. Jaroslava: „Jo, že bych používala… Já mám ráda řeči. Takže bych bývala 

třeba… Uměla jsem německy a dobře jsem se dorozumívala s Američanama. Když 

přišli v pětačtyřicátým, tak jsem se naučila docela dobře anglicky mluvit s nima. 

Když mi potom přijela neteř z Ameriky, tak jsme mluvily normálně. A ona mi 

říkala, jak je to hrozný, že za půl roku, co tady byli, tak jsem se docela naučila 

mluvit… Mě bavily prostě řeči no.“ 

115. Tazatel: „Myslíte, že byste se nebála i koukat na ty cizojazyčný stránky a 

takový věci?“ 

116. Jaroslava: „Já jsem koukala i na německý filmy, když byly…“ 

117. Tazatel: „Myslíte, že kdybyste měla počítač, tak byste tam hledala…“ 

118. Jaroslava: „Ale nebejt mi dvaaosmdesát a mít ten rozum prostě… Ách jo!“ 

119. Tazatel: „Myslíte si, že je to hodně i tím věkem? Myslíte, že Vás ten věk nějak 

omezuje?“ 

120. Jaroslava: „Hlavně ta nemoc... Já jsem si zlomila už oba ty krčky. A já teď 

nemůžu pořádně s těma nohama… A oni mi řekli, že budu i hůř chodit kvůli tomu, 

že mi to brání…“ 

121. Tazatel: „Chápu, chápu.“ 

122. Jaroslava: „Je to těžký, no.“ 

123. Tazatel: „A když řeknu… Umíte si představit, že byste to zkusila na počítači 

teď a sama? 
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124. Jaroslava: „Já nevím.“ 

125. Tazatel: „Nevíte? A neláká Vás to, nebo se toho spíš bojíte?“ 

126. Jaroslava: „Ale tak… Já se nebojím. Ale nevím, co bych…“ (Přemýšlí.) 

127. Tazatel: „Nemáte k tomu motivaci? Přijde Vám to zbytečný?“ 

128. Jaroslava: „Já prostě nevím, jestli bych to dokázala.“ 

129. Tazatel: „Nevíte, jestli byste to dokázala… Přijde Vám to složitý?“ 

130. Jaroslava: „Hele. Já jsem kolikrát seděla nad tím mým mobilem a snažila jsem 

se z toho vyčíst… Ale já jsem prostě nemohla… Já nevím, no. Ach jo.“ (Vzdychá.) 

131. Tazatel: „Vám to prostě přijde složitý, jo?“ 

132. Jaroslava: „Jo.“ 

133. Tazatel: „Takhle mi to normálně řekněte: Je to složitý.“ 

134. Jaroslava: „A jenom… Oni mi řeknou: Hele, tak tady budeš sedět u toho 

počítače a takhle si to povezeš… Tadyhle tou myší si přijedeš tamhle… Ale to 

můžu, jo!“ 

135. Tazatel: „Když vedle Vás někdo stojí a radí, tak s tím nemáte problém?“ 

136. Jaroslava: „Ne.“ 

137. Tazatel: „Ale sama...“ 

138. Jaroslava: „Ale potom už jsem zkoušela někam si zaject právě i sama.“ 

(Rukama naznačuje pohyb myši a kurzoru.) 

139. Tazatel: „Dobře. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsme se bavily o tom, na co 

koukáte… Proč je pro Vás ta televize tak důležitá? Je to fakt kvůli tomu, že tady 

máte ten další hlas a dělá Vám to společnost?“ 

140. Jaroslava: „Televize… No, že i vím, co se děje.“ 

141. Tazatel: „Víte, co se děje…“ 

142. Jaroslava: „Hanka mi třeba hubuje, že furt sedím u televize… Ale to já 

říkám… Musím vědět jako…“ 

143. Tazatel: „Co se děje prostě….“ 

144. Jaroslava: „Dneska jsem koukala na to, když bylo v tej Praze...“ 

145. Tazatel: „Stávka a demonstrace?“ 

146. Jaroslava: „A oni přišli… A za dvě hodiny… A pustili si tam americkej 

nějakej támhle z toho…“ 

147. Tazatel: „V televizi hledáte nejraději informace?“ 

148. Jaroslava: „Jo.“ 
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149. Tazatel: „Berete to jen jako zdroj informací? A zábava Vás takhle neláká? 

Neláká Vás, že byste si sedla k televizi a oddechla si u ní.“ 

150. Jaroslava: „No… Prostě musím… Napřed chci vědět, co se děje a potom 

teprve zábavu. Já třeba koukám na tu Růžovou zahradu… Ordinaci v růžové 

zahradě. To je totiž náš seriál… Není to nějaká ta americká blbina nebo ty 

zabijáky… Jako já nemám ráda takové ty kriminalismy. No, ještě některý ty 

kriminální… Třeba ten francouzskej, jak je o tej…“ (Přemýšlí.) 

151. Tazatel: „Jak je v hlavní roli ženská?“ 

152. Jaroslava: „Jo.“ 

153. Tazatel: „Myslíte… Počkejte… Julie Lescautová?“ (Přemýšlí.) 

154. Jaroslava: „Jo! Julie Lescautová... Na tu ráda koukám, tu mám ráda taky. 

Prostě, co je takový… Ale takovýhle ty americky a sprostý… Sotva to pustíte, tak 

je tam hned plno nechutnejch… Takovejch těch fuj… Člověku se dělá špatně 

úplně. Dávají to i přes den, že na to můžou koukat i děti. A to se pak nemůžou divit, 

jaká mládež je. To se mi nelíbí, to je hrozný.“  

155. Tazatel: „A myslíte si, že když maj ty mladý počítače, že je tam taky čeká 

něco takovýho, jako je v tý televizi?“ 

156. Jaroslava: „Jistě.“ 

157. Tazatel: „A máte pocit, že je to nebezpečný?“ 

158. Jaroslava: „Jistě.“ 

159. Tazatel: „A můžete říct…“ 

160. Jaroslava: „Protože vím, co říkali… Jako děti ve škole… A co říkají i učitelé. 

Dnešní mládež je prostě úplně propadlá tadydle tomu… Oni i večer… Prostě rodiče 

jsou třeba v práci nebo někde… A oni si půjčí támhle ty filmy a dávají si to... To 

naší kluci šli normálně večer spát. Těm vůbec nepřišlo, že něco pro děti je 

nepřístupný.“ 

161. Tazatel: „A myslíte si, že když je takhle… Mělo by se to v tom počítači nějak 

kontrolovat nějak regulovat? 

162. Jaroslava: „Jistě. To je o výchově.“ 

163. Tazatel: „Myslíte, že je to hodně důležitý, aby to někdo kontroloval? A kdo 

myslíte, že by to měl být?“ 

164. Jaroslava: „Já myslím, že záleží nejvíc na rodině. My jsme nic takovýho 

neměli a nás to nenapadlo. Nás bylo tolik doma… Sešli jsme se a furt jsme zpívali 

národní písničky a všecko možný… A maminka nás k tomu vychovávala. Jsme žili 
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v Sudetech do osmatřicátého roku… Utíkali jsme odtamtud až koncem září a měli 

jsme co dělat s Němcema.“ 

165. Tazatel: „A teď se vrátíme do dneška k těm počítačům… Víte, že existujou 

čtečky na knížky? Je to takovej přístroj, ve kterém je elektronická knížka a tu si 

můžete číst.“ 

166. Jaroslava: „Vím. To jsem už i viděla.“ 

167. Tazatel: „Vy jste to viděla? A co si o tom myslíte?“ 

168. Jaroslava: „No, že to je dobrý.“ 

169. Tazatel: „Lákalo by Vás si to zkusit?“ 

170. Jaroslava: „No...“ 

171. Tazatel: „Co?“ 

172. Jaroslava: „Já tady mám v kuchyni právě to rádio… A když večer něco 

dělám… Anebo v televizi nic není, co by se mi líbilo, tak sama jdu a pustím si tady, 

jak lidi mluví. Svoje vzpomínky nebo jsou tam pořady… A poslouchám tady prostě 

lidi.“ 

173. Tazatel: „Vás neláká si zkusit něco úplně nového?“ 

174. Jaroslava: „Ne. Já už dneska vůbec… Já si vezmu prášek a já usnu ve stoje 

pomalu, víte?“ 

175. Tazatel: „Takže si prostě myslíte, že Vás omezuje hodně ta nemoc.“ 

176. Jaroslava: „No.“ 

177. Tazatel: „Myslíte, že je ještě něco takového, co Vás omezuje? Myslím, kromě 

té nemoci a toho, že jste teda starší?“ 

178. Jaroslava: „Já nevím.“ 

179. Tazatel: „Říkala jste, že třeba jazyky Vám jdou… A hodně lidí má dneska 

problémy s tím, že se k tomu nedostanou, protože jim nejdou jazyky… A to je pro 

Vás zas jako takový to lepší… Můžete říct: Ale mě by to šlo kvůli těm jazykům! 

Nenapadá Vás ještě něco takového, kvůli čemu by Vám to šlo nebo nešlo? Kvůli 

čemu byste se jako mohla...“ 

180. Jaroslava: „No jo, ale co…“ (Směje se.) 

181. Tazatel: „Dobrý, řekněte, já nevím.“ 

182. Jaroslava: „Když jsem chodila na Janov teďko už v důchodu… Od toho 

devadesátýho roku jsem tam byla deset let na vrátnici. Než táta umřel… V těch 

sedmdesáti jsem chodila i na noční a hrozně jsem luštila křížovky. Ale furt jo! Já 

musela vyluštit každou křížovku... A dneska nemůžu ani psát pořádně. Já se 
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nemůžu ani podepsat pořádně.“ (Během výpovědi vchází vnuk a hledá otvírák v 

kuchyňské lince.) 

183. Tazatel: „A co třeba oči? Máte nějak problém s tím, jak koukáte?“ 

184. Jaroslava: „Já mám operovanej šedej zákal, ale celkem můžu… Ale jak jsem 

se zhubla, tam mi padaj brejle. Já bych potřebovala nový brejle a jít k očaři. Ale 

nikdo se mnou nejde.“ 

185. Tazatel: Takže si myslíte, že i to jak prostě nemůžete psát a tohle, tak to je 

taky ta fyzická stránka. No a s tím mobilem?  

186. Jaroslava: „Fanoušku, podej mi, prosím tě, občanku mojí. Je nahoře u těch 

hrnečků.“ (Mluví na vnuka)                   

187. Vnuk: „Čau.“ (Zdraví tazatele a podává občanský průkaz.) 

188. Jaroslava: „Helejte, jak jsem se podepsala. To je můj podpis. Ale dneska už to 

nenapíšu. Hrozně malý písmena… Já nevím. Já nakonec snad začnu dělat jen 

čárky… Já nevím. Hanka mi říká, zkoušej to furt... Já říkám… Ach jo.“ 

189. Tazatel: „A s tím mobilem…“ 

190. Jaroslava: „Fanoušku támhle je utěrka ještě jedna čistá.“ (Mluví na vnuka.)              

191. Vnuk: „To je dobrý… Pokračujte.“ 

192. Tazatel: „Tak s tím mobilem… Vy volání zvládáte?“ 

193. Jaroslava: „Jo.“  

194. Tazatel: „A jak jste se to naučila?“ 

195. Jaroslava: „Normálně.“ 

196. Tazatel: „Normálně?“ 

197. Jaroslava: „No, tak já ho přinesu.“ 

198. Tazatel: „To mi nemusíte ukazovat… Já bych jen chtěla, abyste si vzpomněla, 

jak to bylo první den, když jste ho dostala?“ 

199. Jaroslava: „Normálně. Mobil.“ 

200. Tazatel: „Já to už chápu. Vy jste už vlastně předtím měla telefon... Takže to 

bylo podobný a neměla jste s tím problém.“ 

201. Jaroslava: „Normální telefon jsem měla od třiašedesátého roku…“ 

202. Tazatel: „A co třeba ten počítač? S tím Vám ukázali, jak se to dělá… Ale 

kdybyste se teď rozhodla, že byste se s tím naučila, tak víte, za kým byste měla jít?“ 

203. Jaroslava: „Ne.“ 

204. Tazatel: „Vás by nenapadlo, že třeba vnoučata by Vám ukázala?“ 

205. Jaroslava: „Oni nemaj čas.“ 
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206. Tazatel: „Nemaj čas… A co třeba nějaké kurzy na počítače?“ 

207. Jaroslava: „Já nikam nemůžu jít.“ 

208. Tazatel: „Vás omezuje i to, že nemůžete chodit… A teď když se na to 

podíváme úplně celkově… Myslím na to, jak koukáte na televizi a telefonujete… 

Myslíte, že to nějak ovlivňuje Váš život? Myslíte, že by se třeba něco změnilo, 

kdybyste neměla telefon nebo televizi? 

209. Jaroslava: „No, to víte, že jo. Byla bych hrozně smutná.“ (Směje se.) 

210. Tazatel: „Smutná? Takže i třeba…“ 

211. Jaroslava: „Protože já hrozně ráda zpívám už od mládí… A když tam jde 

nějakej koncert nebo tak něco, tak si pustím ten koncert… Nebo když je tam nějaká 

ta opereta nebo opera. Tak si to pouštím radši, než nějakou blbost. Klidně i to 

pitomý Doremi… Když je ráno… Oni ho teď dávaj vždycky ve tři hodiny. A já 

mám v půl třetí brát prášky, tak čekám do půl třetí na ten prášek, pak si pustím ještě 

to Doremi. Abych slyšela, co lidi zpívají. Člověk furt žije s tím, co bylo před tím… 

Žije z toho mládí a života, no.“ 

212. Tazatel: „A myslíte si, že kdybyste měla doma počítač, tak by přišel Fanoušek 

a řekl by Vám, jak na něj… Myslíte si, že byste ho používala, kdybyste ho měla 

doma? Domníváte se, že by Vás to donutilo, kdybyste ho tady měla?“ 

213. Jaroslava: „Já nevím. Myslím, že jo.“ 

214. Tazatel: „Jo?“ 

215. Jaroslava: „Ale já mám už teď… Dneska jsem se nemohla vzbudit ráno, ale 

někdo mi tu zvonil… Ráno ve čtvrt na deset... A to mě teprve vzbudilo a nemohla 

jsem vstát, protože jsem měla úplně přeležená záda. A já jsem se nemohla vůbec 

nějak vzchopit.“  

216. Tazatel: „A myslíte si, že když doma máte telefon, tak to nějak zlepšuje nebo 

zhoršuje kvalitu Vašeho života? Myslíte, že Vám to k něčemu pomáhá?“ 

217. Jaroslava: „To víte… K jistotě… Já jsem volala už třikrát dceru… Protože 

upadnu najednou a nemůžu… Jsem si vždycky zlomila takhle ten krček. Dvakrát.“ 

218. Tazatel: „Myslíte, že to je takhle i u jinejch lidí?“ 

219. Jaroslava: „No, to víte, že když nikoho u sebe nemají, tak volají taky.“ 

220. Tazatel: „A co takovejhle počítač? Co ten podle Vás dělá? Když podle Vás ten 

telefon pomáhá ve chvíli, kdy máte nouzi a potřebujete pomoc najednou… Co třeba 

podle Vás dělá takovej počítač? Jak pomáhá jinejm lidem?“ 

221. Jaroslava: „Co?“ 
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222. Tazatel: „Jak jste říkala, že máte telefon, tak máte jistotu... A co myslíte, že 

třeba takhle ten počítač mění v tom životě?“ 

223. Jaroslava: „Já nevím. Jestli bych si přes něj někam zavolala nebo tak… 

Nevím.“ 

224. Tazatel: „A třeba u jinejch lidí?“ 

225. Jaroslava: „Hele. Mě by zajímalo třeba, jestli bych se tam dozvěděla, kde bych 

se třeba mohla léčit.“ 

226. Tazatel: „Chápu. Myslíte si, že na tom můžou lidi najít informace?“ 

227. Jaroslava: „No.“ 

228. Tazatel: „Dobře. A už jdeme do finále.“ 

229. Jaroslava: „Protože tady mě nikdo nedá nějaký informace, no.“ 

230. Tazatel: „Myslíte, že by Vás to víc spojilo se světem? Myslím v tom ohledu, 

že se moc nedozvíte, když teď nikam nemůžete chodit. Chápu to dobře?“ 

231. Jaroslava: „Po té zdravotní stránce, no.“ 

232. Tazatel: „Jasně. A my jsme se bavily ještě o tom… Jak jste říkala, že s těma 

dětma ty počítače… A že je to takový nebezpečný… Myslíte si, že děti jsou úplně 

nejvíc ohrožený?“ 

233. Jaroslava: „Já bych řekla, že jo. Protože to je vlastně naše pokolení, to jsou 

naší pokračovatelé… A kdo se má o ně jinej starat, aby měly dobrý příklady?“ 

234. Tazatel: „A co se týká medií obecně… Počítačů, mobilních telefonů a třeba i 

těch čteček knížek… Vnímáte je pozitivně nebo negativně?“ 

235. Jaroslava: „Já nevím. Helejte, když slyším někerej ten zpěv… Nebo jak 

dneska mluví ty lidi v tej televizi… Sprostě! Dyť to sama vidíte, dyť to slyšíte. Já 

nevím, jestli si toho všimnete, ale je to hrozný dneska.“ 

236. Tazatel: „A co se týká starých lidí a médií… Myslíte si, že jsou na tom hůř než 

zbytek populace?“ 

237. Jaroslava: „Já myslím, že právě my starý tohlento... Myslím, že tohlento nikdy 

nebejvalo. Myslím, že ta kultura byla lepší než dneska. Dyť to sama vidíte! Já 

nevím, jestli si toho všímáte. Ale my jsme byli zvyklí chodit do kin a divadel. A 

vždycky to bylo něco na úrovni… Ale dneska, když to není sprostý, tak se tam 

aspoň začnou vysvlíkat a takhle… A to já nepovažuju za normální, víte? Aspoň ne 

pro tu mládež… Protože potom se nemůžeme divit, že jsou ty mladý tak sprostý a 

dovolí si… Když jdeme třeba s hůlkou a on řekne: Hele, bábo, ty s tou hůlkou… 

Myslím, že jsou prostě přímo vulgární. Nemají vůbec úctu k člověku.“ 
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238. Tazatel: „Dobře. A teď si na konec zahrajeme takovou hru… Takovej kvíz… 

Já řeknu nějaký slovo a Vy mi řekněte, co to podle Vás znamená… A když 

nebudete vědět, tak řeknete, že nevíte. Tak… Počítač!“ 

239. Jaroslava: „No, to je… No, to je… To, co máte tady, ne?“ (Ukazuje na 

notebook, který je postavený na stole.) 

240. Tazatel: „Co je notebook?“ 

250. Jaroslava: „Notebook… To je taky ono.“ 

251. Tazatel: „Co je internet? 

252. Jaroslava: „Internet… To je taky něco takovýho…“ 

253. Tazatel: „Co je Facebook?“ 

254. Jaroslava: „Facebook… Tam si dávají ty fotografie a takhle… Prostě na 

známost a tak.“ 

255. Tazatel: „Co je mobil?“ 

256. Jaroslava: „Mobil je normální… Telefon.“ 

257. Tazatel: „Co je smartphone?“ 

258. Jaroslava: „Smartphone? To nevím.“ 

259. Tazatel: „Co je tablet nebo čtečka?“ 

260. Jaroslava: „Čtečka je ta knížka, která se dává do toho… Do televize nebo do 

něčeho, aby mi to četlo, ne?“ 

261. Tazatel: „Hotovo. Děkuju moc. No, vidíte ani to nebolelo.“ 

262. Jaroslava: „No to vím.“ 
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Příloha č. 11: Přepis rozhovoru s panem Jindřichem, rozhovor č. 4 

 

1. Tazatel: „Dneska je 22. dubna 2012. A je 10 hodin a 50 minut. Můžeme začít. 

Tak mi řekněte, co máte všechno doma za média… A co používáte.“ 

2. Jindřich: „Myslíš… Televize, rádio, telefon pevnej i mobil, přehrávač… Ten ani 

moc nepoužívám, abych řekl po pravdě.“ 

3. Tazatel: „A co přehrávač?“ 

4. Jindřich: „Přehrávač na disky i na kazety… Ale to jsou spíš fotografie nebo 

záznamy z takových těch akcí… A je to už starý. A to je ještě ze starého vydání, 

kde byly velký kazety… A tak to máme, ale moc to nepoužíváme. Abych byl 

upřímnej.“ 

5. Tazatel: „Přehrávače používáte míň než třeba televizi?“ 

6. Jindřich: „Televizi používáme každej…“ 

7. Tazatel: „Každý den?“ 

8. Jindřich: „Každý den a přehrávače občas.“ 

9. Tazatel: „A nejvíce z toho…“ 

10. Jindřich: „Televizi.“ 

11. Tazatel: „Televizi.“ 

12. Jindřich: „Když jsem po tý operaci, tak to je takový… Strávím víc času doma. 

A co tady mám dělat, viď? Tak se dívám většinou na sport… Když teď bylo finále 

hokeje. Ale tak já nevím. Přes den moc nekoukám, ale spíš k večeru. Když už mě 

nohy neposlouchají, tak se dívám na televizi.“ 

13. Tazatel: „Dobře. A co ten mobil? Ten používáte jak často?“ 

14. Jindřich: „Mobilu jsem dlouho odolával, ale když jsem před pár lety v Dobřívě 

jednou spadl z vysokého kola a ležel jsem tam sám… Nikdo nikde okolo… Tak 

jsem si uvědomil, že by to pro mě byla taková docela dobrá věc… Kdybych mohl 

někomu zavolat a šel mě zvednout.“ 

15. Tazatel: „Takže je to pro Vás jako…“ 

16. Jindřich: „A potom tam bejvám často… Nebo jsem tam bejval sám… A po 

schodech nahoru na půdu a tam, jak to vypadá nebezpečně mezi těma starýma 

kolama… Jsem si uvědomil, když jsem párkrát sklouznul nebo zavrávoral… S 

něčím jsem nemohl sám… Tak jsem dal na rady rodiny, že kdybych měl telefon, 

tak by se mi jako povedlo zavolat na pomoc nějakou. Mně se teda nic špatného 

nestalo, ale mohlo by se mi stát snadno… Dělám tam s pilou. Řežu nebo sekám… 
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Nebo nosím něco. A ono mi před minulý měsíc bylo 76 let, takže to vždycky skončí 

všechno… A já jsem si uvědomil, že pro takový to prvotní zajištění tohohletoho 

mýho fungování, by ten telefon neměl být špatný, tak jsem si ho před lety pořídil. 

Bylo to před deseti nebo dvanácti lety. A byl takovej obyčejnej, co má teďko 

mamča. On se na to ten Pepíkovo syn nemohl dívat, tak mi tam sehnali nějakej 

takovejdle… Ale ten je pro mě daleko složitější. Tamten byl lepší, bych jako řekl.“ 

(Během vyprávění ukazuje mobilní telefon.) 

17. Tazatel: „Jako jednoduší?“ 

18. Jindřich: „Jako jednodušší, víš. Jako s většíma písmenama… Vyvoláváním 

těch, víš… Bylo toho tam míň… A tady toho je všeho víc a já to stejně 

nepotřebuju.“  

19. Tazatel: „Takže vy z něj jenom voláte?“ 

20. Jindřich: „No, většinou.“  

21. Tazatel: „Esemesky?“ 

22. Jindřich: „Věř nebo nevěř… Tu jsem nenapsal ani jednu v životě. Ale jenom 

proto, že nevím, co mám zmáčknout a potom psát... Slovo. Písmeno k písmenu. 

Slovo do věty… Na to jsem nikdy neměl. Na to jsem neměl čas a trpělivost. V 

životě jsem nenapsal jednu jedinou  esemesku, ale trpím tím, že jsem ve svým okolí 

za takového blba… Ale mě zajímají jiný věci a tuto mě moc nezajímá.“ (Směje se.)  

23. Tazatel: „Vy si myslíte, že je to kvůli tomu, že…“ 

24. Jindřich: „Mám ho, protože je to dobrá věc… Něco si domluvit, zajistit, 

potvrdit, zavolat. Zavolat si - v uvozovkách - nějakou pomoc. Je to o tom 

zařizování. A to já beru. To už jsem dávno zapomněl, že to jde udělat i jinak, takže 

to dělám jen přes telefon. Slyším, že tam mám být v půl druhý a budu tam. Hotovo. 

Ale abych u toho seděl a vysílal do okolí všechno možný… To mě zrovna v mým 

životě nevzrušuje. Mám ho jako pomocníka.“ 

25. Tazatel: „Pomocníka?“ 

26. Jindřich: „No.“ 

27. Tazatel: „A já jsem se ptala na ty esemesky… Proč je nepíšete?“ 

28. Jindřich: „Na mě je to takový moc složitý… Jako nahledat si tu klávesnici a 

zmačknout to písmeno nebo… Tak to mi trvá. Já vidím, že si někdo takhle hraje 

jedním prstem, viď? Ale pro mě je to hrozná záhada. Já si na to musím nasadit 

brýle a hledat to. A teď je to vlevo a je to i vpravo... Já to spojuji s tím… Jak někdo 

umí psát na stroji, tak někdo umí psát na tutom. A já jsem to v životě nepotřeboval. 
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Já jsem takovou potřebu neměl. Ale vezmi to… Prosím tě, takhle… Byla jiná doba. 

Neexistovalo tuto, tamto nebo tudleto. Nikdo to neměl, nikdo to nepotřeboval, 

nikdo to po mě nechtěl a já to ani nepotřeboval. A tak jsem žil… A najednou se ten 

život… Já nevím. Objevily se různý tuty věci a dostalo se to do zájmu jiných lidí… 

Mladých lidí a mě to minulo... Já už jsem ten, kterýho to minulo.“ 

29. Tazatel: „A když voláte někomu… Komu nejčastěji voláte?“  

30. Jindřich: „Volám většinou, když se hlásím mamče. Volám jí, že už jedu. Nebo 

když jsem byl v nemocnici… A takovéhle věci. A potom kamarádi, když se 

domlouváme na nějaký akci. Jedeme na schůzi nebo nejedeme… Mám takový jiný 

zájmy. A mám jich míň a jinak časově rozložený. Většinu času dneska… Po té 

operaci jsem takovej chromější, tak už trávím víc času doma. Už nemusím 

zařizovat, že pojedu támdle nebo támdle. A už se taky vyhýbám takovým věcem… 

Už nemám ani zájem všude fungovat.“ 

31. Tazatel: „A co děláte přitom, když někomu voláte? Vadí Vám, když přitom 

hraje televize?“ 

32. Jindřich: „Abych já někomu volal při televizi… Tak to asi ne. Když mám něco 

domluveno a on se mi neozval tak… Ale to je málokdy. To je úplně minimální.“  

33. Tazatel: „Zkoušel jste někdy něco dělat na počítači?“ 

34. Jindřich: V životě ne. Ani nevím, co to je holka, takhle třeba mí kamarádí, který 

jsou i se mnou stejně starý nebo některý o něco mladší, tak se na tom třeba… mají 

jiný způsob života, nedělají různé věci, co jsem dělával já, oni měli více času. Já 

řeknu, někdo se staral o zahradu, někdo o psíka, někdo o motorky nebo o auto, mě 

tyhle ty věci zkrátka nedovolovaly, abych měl moc toho volnýho času, abych to 

mohl věnovat tudle tomu, jo?  

35. Tazatel: „Myslíte si, že je to hodně o čase?“  

36. Jindřich: „Je to o čase. Teď je to už trochu jiný, než to bylo předtím, to musím 

předeslat… Já jsem dřív měl málo času, ale potom… Já nevím, jestli víš, co se mi 

stalo…“  

37. Tazatel: „Jasně.“ 

38. Jindřich: „Najednou mi přestaly nohy poslouchat a ten život se mi zatočil trochu 

jinam. Už jsem nemohl tam na tudleto… Už to pro mě nebylo, no tak to skončilo. 

Po nemocnici a operacích přišly lázně. Tak mi řekli, abych si život zařídil jiným 

způsobem. Změnil denní rytmus. A abych se s tím naučil žít… Já se to ještě 
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nenaučil, pořád se to učím. A od té doby je telefon mým větším pomocníkem. A v 

časové rovině mám víc volného času.“  

39. Tazatel: „A když se kouknete na Vaše příbuzný nebo lidi ve vašem okolí… Co 

třeba používají oni?“ 

40. Jindřich: Myslíš jako v rodině?  

41. Tazatel: „V rodině… V okolí…“ 

42. Jindřich: „A co jako? Myslíš telefon nebo vůbec věci?“ 

43. Tazatel: „No.“  

44. Jindřich: „Ale tak to všechno znáš. Já nemám zas tak… To jsou kluci v 

Hrádku… Syn, dcera, vnuk Honzík, brácha. To je takový ten kolotoč. Potom mám 

pár kamarádů, který když ode mě něco chtějí, tak ty mně volají. Mám z toho 

bývalého života nastřádaných docela dost věcí… Fotky, zprávy a informace. 

Hlavně ode mě pořád někdo chce vědět, jak to bylo tenkrát… Kolem kol a závodů. 

A já tím vlastně odpovídám. Ale jinak… Já nevím. Abych někomu volal… To je 

hodně málo. Spíš oni volají mně.“ 

45. Tazatel: „Já myslím, jestli jste si všiml, co dělají kluci v Hrádku… Když se 

zaměříme na kluky z Hrádku… Jestli jste si všiml, co třeba používají oni?“ 

46. Jindřich: „Já vím, že tam mají počítač. Já jsem od nich občas něco chtěl… Já 

neznám podmínky toho přijmutí a vyslání. Nevím, jestli se za to něco platí. Nevím, 

jestli to je zadarmo… Netuším, jak se na to dostane, aby se vůbec s tím člověkem 

spojil. Je pravda, že s lidmi, se kterými se já dostanu do styku při tom sběratelství a 

zájmu o historii kolem kol a motorek… Tak ty se mi při druhý nebo třetí větě ptají, 

jestli mám počítač… Zjišťují, jestli mám email… Ptají se, jestli mi mohou něco 

poslat, ukázat nebo informovat... A já každému řeknu, že ne… A oni se tak trošku 

odtáhnou. Ale pokud je to nezbytné, tak řeknu, že mám emailové spojení do 

Hrádku nebo na Honzíka. Jde to i tímhle způsobem, ale musím říct upřímně, že to 

používám hodně málo, abych je neotravoval. Protože každý má svůj život a svůj 

čas k tomu, aby se tam u toho počítače zastavil a zabýval se mýma problémama… 

Nemyslím problémama, ale spíš starostma. A vyhýbám se tomu, abych je 

obtěžoval. Honzík je tu častěji, tak vždycky na něco sejme ty informace.“ 

47. Tazatel: „A to je většinou o těch kolech?“  

48. Jindřich: „No, většinou…“  

49. Tazatel: „A myslíte si, že kdybyste měl Vy sám počítač doma, takže byste si 

tam taky hledal něco? A co byste si tam hledal?“  
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50. Jindřich: „Holka, já musím říct, že teď v poslední době… Během posledních 

půl roku mě přepadli tady v ulici takový ty zástupci takového toho plzeňského… Já 

nevím, jestli ti to řeknu přesně… Lidé od společnosti, co zavádí internet… A my 

máme pevnou linku a oni nás pořád bombardovali, jestli se nechceme spojit s tím… 

Říkal, že by nám to dali… A ten pán, který je agent u nich… Ten byl u nás pětkrát 

nebo šestkrát… Možná i víckrát! A ještě mezitím volal, že by mi to všechno opatřil 

i nějaký ten počítač ojetý… A jak to oni jmenují… To, co je ještě potřeba před tím 

k tomu… A říkal, že by mě to naučil.“   

51. Tazatel: „Vám říkal, že by Vás to naučil?“ 

52. Jindřich: „No.“  

53. Tazatel: „Jo?“  

54. Jindřich: „A že by mi to servisoval, kdyby jako něco… A to všechno mi 

vypočítal… Kdybych byl ochotný si to od nich nechat i zařídit. Byl to tý-mobajl!“ 

55. Tazatel: „To nemusíte říkat takhle konkrétně…“ 

56. Jindřich: „Myslím… Od jaké společnosti ten člověk byl… Myslím, že byl s 

takovým pomalovaným autem. Byl tady v ulici. A asi u třech lidí to zavedli. A 

zkoušeli to u mě taky několikrát… A já jsem jim musel říct, že zatím ne… A 

nebylo to ani o penězích. Bylo to spíš o ochotě si to nechat. Rozdíl mezi pevnou 

linkou a napojením toho internetu byl asi stovku měsíčně. A potom nějaký ten, jak 

se to vyhledává... To, že by mi dali. A mě to všechno zavedení mělo stát asi pět 

tisíc. A potom mi do toho něco přišlo… Byl jsem v lázních měsíc. To jsou takový 

ty dopady toho všeho jiného... Takže zatím nic. Ale je to asi dva dny zpátky, tak mě 

zase bombardovali, jestli jsem se nerozmyslel.“  

57. Tazatel: „Pro Vás je nejdůležitější se k tomu rozhoupat?“  

58. Jindřich: „Já nevím, jestli se tím vůbec zabývat. Já vždycky skončím u toho, že 

mě to nezajímá. Kdyby mě to zajímalo, tak já to budu dělat tak, abych se k tomu 

dostal. Ale mě to zkrátka nedrží. Já mám jiný zájmy. Ale musím přiznat, že jsem 

jeden z posledních… Už mi mockrát v hlavě vrtalo, že by nebylo špatný, kdybych 

se tím zabýval. Protože ze všech stran slyším, že už jsem poslední z té party… Já 

jsem ve všelijakých těch klubech. A ty kluby mají dneska svoje stránky… A já ti 

můžu ukázat takovéhle obálky, který jsou narvaný… A tam už je nahoře jenom šest 

řádek pro koho odesláno… A já tam jedinej nejsem. Ale já nad tím mávám rukou. 

Pro mě to nemá váhu.“ 
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59. Tazatel: „Proč myslíte, že nemá? Vy si jako myslíte, že to pro Vás už nemá 

smysl?“  

60. Jindřich: „V mých letech… Já se dostávám špatně do potřeb té doby… 

Neznamená to, že bych neměl zájem, ale je to dopad toho konce… A já to neřeším. 

Já neřeším, jestli tam musím být. Já neřeším, jestli mu mám odpovědět. Mě to 

nezajímá. Jsem blbej… Jsou starší lidi… A já je potkávám. Já vím, že jsou… Ale já 

nevím, jestli si myslí, že ten jejich život je cennější, když to ve svých letech 

dokážou… Takový ty paní učitelky, ty to všechno mají. Ale já jsem byl vždycky 

dělník. A tyhle věc jsem řešil jinak. Myslím tím i dopisy…“ 

61. Tazatel: „Dobře. A nejvíc koukáte na tu televizi?“ 

62. Jindřich: „Ale tak nejvíc… Já mám prostě takový denní řád.“  

63. Tazatel: „ A když se bavíme o těch médiích, tak prostě nejvíce používáte 

televizi…“ 

64. Jindřich: „Já mám rád dechovku, takže i to rádio. Mám dole multifunkční 

místnost a tam si můžu… Ale tam nemám televizi. Dělám tam kola a archív fotek. 

A přitom poslouchám rádio. Ale nevyhledávám si to podle nějakýho programu, 

jestli si to mám pustit v šest, sedm nebo deset. To mě nikdy nezajímalo. To udělám, 

když jde o hokej. Hrál jsem dvacet let hokej a to mě baví.“ 

65. Tazatel: „Nezkusil jste někdy hry na počítači?“ 

66. Jindřich: „Vůbec.“  

67. Tazatel: „Vůbec.“ 

68. Jindřich: „Počítač nemáme, tak jsem to ani zkoušet nemohl.“ 

69. Tazatel: „Ani třeba u někoho jiného?“ 

70. Jindřich: „Viděl jsem to u Honzíka nebo kluků, když si tam hráli… Já nevím. 

Když hrajou nějaký ty závody, tak to jim koukám přes rameno, jak se baví.“  

71. Tazatel: „A když vám řeknu, že dneska existují takové přístroje, ve kterých jsou 

knížky…“ 

72. Jindřich: „Já vím. To je ta čtečka.“ 

73. Tazatel: „Zkoušel jste to?“  

74. Jindřich:  „To jsem v životě neviděl.“  

75. Tazatel: „Ani vás to neláká?“  

76. Jindřich: „Já knížky taky čtu. Ale ne přednostně… Nedělám to tak, že bych 

jednu knížku přečetl a vzal druhou… Nejvíc čtu časopisy okolo sportu, cyklistiky a 

tak.“  
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77. Tazatel: „A když se ještě vrátím k tomu mobilnímu telefonu… Vy jste říkal, že 

u něj voláte, ale esemesky nepíšete. Používáte ho i na něco jiného?“ 

78. Jindřich: „To mi tam občas vyskočí. To vidím, když tam něco hledám. Je tam i 

třeba sudoku. Ale to jsem v životě nepotřeboval… Ani kalendář… Akorát se takhle 

mrknu, kolik je hodin. A potom tam mám zadaných pár adres.“  

79. Tazatel: „A jak jste se vlastně s tím mobilním telefonem naučil?  

80. Jindřich: „Myslíš… Jak jsem se to naučil mačkat, spustit, zastavit, podívat nebo 

posunout? To jsem se celkem naučil i sám. Ale když mám mamči telefon, tak 

nevím, co mám zmáčknout. To mi musí pomoct. Protože nevím, co kterej knoflík 

znamená… Říkám upřímně, že ten zájem… Abych si to musel zapamatovat… Pro 

mě to nebyla potřebná věc. A ona mi nadává, že nevím, co mám zmáčknout…“ 

81. Tazatel: „A myslíte si, že máte horší přístup k těm mobilům a počítačů?  

82. Jindřich: „Asi bych to všechno svalil na to, že v mých letech mám jenom 

omezený zájem, abych se tím bavil. Já uznávám, že jsou složitější přístroje. 

Přijedou kamarádi a začnou na takových velkých… Jenom se toho dotýkají a ono to 

jezdí. A já jenom čumim. Oni to používají celý den. On mi řekne, ať si zavolám. 

Jezdí sem z Německa. A řekne mi, že zavolá do Drážďan nebo Wiesbadenu. Jenom 

to zmáčkne a volá. Volá do Berlína i Varšavy.“ 

83. Tazatel: „Pro Vás je to hlavně v té motivaci, že jí prostě nemáte.“  

84. Jindřich: „Ještě ti řeknu jednu věc… Možná je to blbost. Ale já si uvědomuju, 

že kdybych tady vedle ten počítač měl, tak já bych u něj asi strávil nějaký ten čas. 

Ale ten já věnuju něčemu jinýmu. A to bych musel všechno vyrušit a zkrátit. A taky 

bych věnoval úseky času tomu, abych se s tím přístrojem seznamoval. Ale je tam i 

ten nedostatečný zájem.“  

85. Tazatel: „Chápu. A kdybyste měl počítač doma… Jak byste se s ním naučil? Šel 

byste na nějaký kurzy?“  

86. Jindřich: „Slyšel jsem, že na to jsou kurzy. Já si myslim, že nejsem takovej, že 

bych se bránil tomu, abych šel. Šel bych do kurzu, určitě bych šel. Jako 

seznamovací takovej…“ 

87. Tazatel: „A víte, jestli nejsou tady někde v okolí?“ 

88. Jindřich: „Nevím, protože jsem to nikdy nepotřeboval. Nikdy nedošlo do té 

fáze… A já jsem se o to nezajímal. Ale kdyby k tomu došlo, tak bych nejdřív 

uvažoval o tom, kam ho postavit. A potom bych se zajímal, jak se s tím pracuje. A 
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kdo by mě to naučil… A šel bych klidně do kurzu toho základního obsluhování. 

Ale to všechno souvisí s tím, že jsem nedospěl k tomu, že ho mám mít.“ 

89. Tazatel: „Myslíte si, že by se něco změnilo tím, kdybyste používal počítač?“ 

90. Jindřich: „V mých letech… V tom způsobu života… Já nevím, jestli by to bylo 

pro mě vůbec potřebný. Já mám náplň jinou. Já nerad sedím a čumím. Mě to 

naopak rozčiluje, když nemám co dělat. Nemám takový ten zakončený zájem. Když 

něco dělám a nedodělám to, tak mám pořád rozděláno. Ale to je ten osobní přístup. 

Já říkám, že… Každý je holt jiný blbec. Mě lidi říkají, abych se na to vykašlal a šel 

ven. Já nechodím ani do hospody na pivo. Kluci mi za to nadávají. A když sem 

hrával hokej, tak jsme chodili po zápasech na večeři. Ono se to táhne od mlada... 

Protože oni si tam ukazovali můj pivní tácek a smáli se mi. Já tam měl jen dvě piva. 

Mě to nic neříká.“      

91. Tazatel: „A myslíte si, že se nějak změnila společnost s tím, jak přišly mobilní 

telefony?“ 

92. Jindřich: „Určitě.“ 

93. Tazatel: „A v čem?“  

94. Jindřich: „Já bych řekl, že je to potřeba. Doba to vyžaduje. Myslím, že je to 

úspora času. Myslím, že je to potřeba k tomu, aby vůbec lidi všechno stačili.“ 

95. Tazatel: „A myslíte si, že to nějak může zlepšit nebo zhoršit kvalitu života?“ 

96. Jindřich: „Já myslím, že to je vlastně generační problém. Za nás tohle 

neexistovalo. Nebylo to nejen v dosahu, ale ani potřeba. Dneska je možnost si to 

pořídit a používat. Nemyslím si, že by to mělo být postaru. Naopak. Myslím si, že 

je to krok a posun. Takový generační posun. A mladí to musí umět, aby to všechno 

stačili. Já jsem musel chodit na němčinu, abych se mohl živit. Ale dneska je to 

nezbytná nutnost. Vy znáte dvě řeči a je to úplně samozřejmý. Chápeš, co tím 

myslím?“  

97. Tazatel: „Jo.“  

98. Jindřich: „Já jsem dvacet let jezdil po závodech. A tam jsem se musel domluvit 

s Norem, Švédem i Kubáncem. V rámci práce… A já ti třeba řeknu takový případ. 

Přišel nový mechanik. A všichni mu říkali, že se má dojít zeptat mě. A byl to 

takový modrooký bloňďák. Švýcar. A ten měl novou kombinézu, nový bedny, nový 

stojany, nový všecko! Naparáděnej, napucovanej. A hrozně se divil, že neumím 

anglicky a francouzsky. A já jsem mu řekl, že on taky neumí rusky a česky… A 

bylo to vyřízený. A pak už se vždycky smál a zdravil.“  
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99. Tazatel: „Dobře. Vy jste na začátku mluvil o těch mobilech… Říkal jste, že ho 

máte kvůli tomu, že můžete zavolat domů, když jste v Dobřívě na chalupě…“ 

100. Jindřich: „To byl ten prvotní impuls. Byl jsem tam sám a cítil jsem, že by se 

mi mohlo i něco stát. A řekl jsem si, že by to pro mě bylo dobré... Kdybych 

sklouznul ze schodů nebo se mi zatočila hlava…“ 

101. Tazatel: „Myslíte si, že to tedy pomáhá…“ 

102. Jindřich: „To byl můj dojem už od začátku. To byl můj přístup k věci. Nestává 

se, abych někomu volal a vysvětloval… Já všechno vyřídím během deseti minut. 

Nemusím nic vyřizovat dopisem nebo odpovědí. Myslím, že to je úplně 

samozřejmé. A není to nic extrovního. Jsem tam, kam jsem se zařadil. Nepoužívám 

to moc. Tu potřebu mám, ale jen v menším měřítku.“ 

103. Tazatel: „A k čemu si myslíte, že pomáhají počítače?“  

104. Jindřich: „Počítač je v první fázi úspora času. To je bez diskuze. Agenda, která 

se tím dá vyřídit, je k nezaplacení. V dnešní době se to dá zaklapnout za 10 minut. 

A je to vyřízený. To já beru, to já hodnotím jako hodně. Ale pro mojí osobu to je 

trošku hnedle vedle… Ale neberu to zle. Já to hodnotím, že to vůbec existuje. Je to 

pokrok doby. Dají se poslat fotografie… A koho zajímá cestování a poznávání 

cizích krajin. Dřív to nebylo, ale dneska si tam vyvolá Čínu nebo Aljašku a Sibiř… 

A to já beru, to je výhoda.“ 

105. Tazatel: „A myslíte si, že na tom může být i něco nebezpečného?“ 

106. Jindřich: „Myslíš, jak to vyzařuje nebo závislost?“ 

107. Tazatel: „Cokoli vás napadne...“ 

108. Jindřich: „Já jsem o tom nikdy nepřemýšlel.“  

109. Tazatel: „Ale teď jste mluvil o té závislosti… A o tom vyzařování…“ 

110. Jindřich: „Já jsem to nikdy nepoužíval. A můj názor nemusí být praktický. Vy 

mladý lidi o tom víte víc. Ale mě se ta věc nedotýká, tak jí ani neřeším.“ 

111. Tazatel: „Dobře. A pokud bych se vás zeptala, jestli si myslíte, že je nějaká 

skupina vyloženě ohrožená tím…“ 

112. Jindřich: „To slyším občas, že je to i o zneužití. Ale oni prý mají nakročeno o 

půl kroku před tou technikou. A když to zneužijí, ty hekři… Ale to já nemůžu 

posoudit, do jaký míry je to zneužitelný. Já nevím, jestli je to o obchodu nebo 

penězích. Nevím, jestli jde o obor nebo zločin. Ale vím, že to existuje.“ 
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113. Tazatel: „Myslíte si, že by se to mělo nějak hlídat? Myslíte si, že by se mělo 

regulovat, co se dává na internet?“ 

114. Jindřich: „To jsem nepřemýšlel. Nikdy jsem to nepotřeboval, tak o tom nevím. 

Já nevím, koho bych měl omezovat při tom používání. Musíš říct ty… Kdo u toho 

sedí celý den. A komu to vadí“  

115. Tazatel: „Dobře. Poslední otázka. Když se vás zeptám… Když se podíváte na 

ty média. Počítače a mobilní telefony. Vnímáte je spíš pozitivně nebo negativně?“  

116. Jindřich: „Pozitivně.“ 

117. Tazatel: „Pozitivně?“ 

118. Jindřich: „Pozitivně. To bych byl asi chlívec, kdybych se tomu bránil. Ale to je 

nesmysl. Já naopak hodnotím pokrok doby. Ale nerozumím tomu. Nikdy jsem 

nebyl zpátečník. Já jsem naopak pro nové věci. Ale v tutom oboru nejsem 

zabudovanej… Ale povšechně to hodnotím velice pozitivně. Vždyť je to hrozná 

pomoc. Věci se dají vyřešit do deseti minut. To, co se jindy řešilo vymýšlením čtyř 

stránkového dopisu a čekáním 14 dní… Co jsem potřeboval okolo kol, tak to 

nebylo jen v Česku… Píšeš někam, protože si musíš něco zajišťovat ohledně času a 

místa. A musel si začít o 14 dní dřív, když jsi to chtěl mít. Ale tak to bylo. Všichni 

to tak brali.“  

 119. Tazatel: „Dobře. A teď si zahrajeme takovou hru. Já Vám vždycky řeknu 

slovo a Vy mi řeknete, co si myslíte, že to je. A když nebudete vědět, tak mi 

řeknete, že nevíte.“ 

120. Jindřich: „Abych tě neříkal furt jenom, že nevim.“ 

121. Tazatel: „To nevadí. Co je to počítač?“ 

123. Jindřich: „Co je počítač? Já nevim. Myslíš jako, že je to velký pomocník… 

Anebo myslíš, že je to elektronický a spojovací zařízení.“ 

124. Tazatel: „Dobrý, dobrý. Co je to notebook?“ 

125. Jindřich: „Co je to notebook? To je takový příruční nebo zmenšený počítač.“ 

126. Tazatel: „Co je to internet?“ 

127. Jindřich: „Když je to inter… Tak je to mezispojení s něčím. Takový jako 

vyvolání. Konfrontace. Domluvení s účastníkem.“ 

128. Tazatel: „Co je to Facebook?“ 

129. Jindřich: „To nevím.“  

130. Tazatel: „Co je to mobil?“ 

131. Jindřich: „To je mobilní telefon.“ 
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132. Tazatel: „Co je to smartphone?“ 

133. Jindřich: „To vůbec nevím.“ 

134. Tazatel: „Co je to tablet nebo čtečka?“ 

135. Jindřich: „Nevím.“  

136. Tazatel: „Dobře.“  
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Příloha č. 12: Přepis rozhovoru s paní Klárou, rozhovor č. 5 

 

1. Tazatel: „Dnes je 22. dubna roku 2012. A je jedenáct hodin a dvaačtyřicet minut. 

Řekněte mi, co máte všechno doma za média.“ 

2. Klára: „Ježišmarja! Máme doma televizi, rádio, přehrávač s magnetofonem, 

rádio… To už jsem říkala… A to je asi všecko.“  

3. Tazatel: „A…“ (Ukazuje na předmět na stole.) 

4. Klára: „Telefon.“ 

5. Tazatel: „A co z toho nejvíce používáte?“ 

6. Klára: „Já používám nejvíce rádio. Přehrávám si kazety.“ 

7. Tazatel: „Kazety?“ 

8. Klára: „Kazety. Glenna Millera mám ráda. A televizi taky… Na nějaký ty 

přírodní... Mám ráda přírodu, tak nějaký ty cestopisy sleduju. Tu přírodu a 

cestopisy sleduju. A sem tam něco zábavného… Ale jinak nic. O seriály nemám 

zájem.“ 

9. Tazatel: „Jak často používáte ten mobilní telefon?“ 

10. Klára: „No… Denně.“  

11. Tazatel: „Denně? Kolikrát třeba denně?“ 

12. Klára: „Kolikrát… Třeba i třikrát. Posílám hodně zprávy, volám… A volám 

jako dceři a synovi do Hrádku. Volám na pevnou. Oni mají taky ještě pevnou. A s 

dcerou to máme zadarmo, tak to si takhle voláme… A kamarádkám.“ 

13. Tazatel: „Kamarádkám?“ 

14. Klára: „Taky kamarádkám… Zrovna jsem dostala pozdrav z Holandska, tak 

jsem jim tam napsala, že děkuju. A ať se tam mají pěkně v zemi tulipánů, větrných 

mlýnů a sýrů… Doufám, že už se vrátila.“  

15. Tazatel: „A co třeba takový ty esemesky?“  

16. Klára: „No, esemesky píšu nejvíc.“ 

17. Tazatel: „Nejvíc?“  

18. Klára: „Nejvíc, protože ty jsou lacinější.“  

19. Tazatel: „Jasně.“  

20. Klára: „Já mám T-Mobile… Když má někdo jiného operátora, tak píšu 

esemesky. Ale v rodině volám.“  

21. Tazatel: „Takže, chápu to tak… V rodině si více voláte a ty esemesky píšete víc 

kamarádkám… A co třeba takhle řešíte v těch esemeskách?“ 
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22. Klára: „No, jestli se někde sejdeme… Kdy se sejdeme...“ 

23. Tazatel: „Takže domlouvání.“ 

24. Klára: „Domlouvání, no. Poptám se, jak se mají a co dělají. Ptám se, jestli se 

můžeme sejít někde tady a jít si někam posedět. A když se chceme navštívit, tak se 

zeptám, jestli mají zrovna čas… A napíšu, aby mi Jiřka odpověděla. A ještě mám 

jednu hodně dobrou kamarádku, se kterou jsem pracovala… Tak s tou si taky píšu. 

Obě dvě jsou z Holoubkova.“  

25. Tazatel: „A když takhle píšete nebo voláte, děláte při tom i něco jiného?“  

26. Klára: „To ani ne… Jo! Vařím třeba a volám, to jo.“  

27. Tazatel: „Nevadí Vám, že se na to nemůžete stoprocentně soustředit?“ 

28. Klára: „Ne, nevadí.“ 

29. Tazatel: „A používáte ten mobilní telefon i na něco jiného?“  

30. Klára: „Používám ho jenom na esemesky, ukládání čísel a volání. Jinak nic...“  

31. Tazatel: „Třeba nějaký hry…“ 

32. Klára: „Ne, ne, ne.“ 

33. Tazatel: „Ani kalkulačku?“ 

34. Klára: „Ne, ne, ne. Já ji tam asi ani nemám.“ 

35. Tazatel: „A zkoušela jste někdy něco dělat na počítači?“ 

36. Klára: „Ne, to vůbec neznám. To je pro mě španělská vesnice.“  

37. Tazatel: „Španělská vesnice... A koukala jste, co dělají lidé ve Vašem okolí? 

Viděla jste, co používají za média příbuzní? Jestli se to nějak hodně odlišuje od 

Vás?“ 

38. Klára: „No, tak ty mladší určitě... Ty mají notebooky a počítače. A to my 

nevlastníme.“ 

39. Tazatel: „A ukazovali Vám třeba někdy, co s tím dělají nebo tak?“ 

40. Klára: „No, tak právě u Františka, jsme se dívali přes ten notebook na fotky z 

toho Rakouska. To je velice pěkný. Anebo když byli na dovolený Hanča s 

Františkem v tom Maďarsku... Tam ten pobyt a všecko… To bylo velice krásný.“ 

41. Tazatel: „A bavíte se třeba někdy spolu o tom, co používají nebo tak?“ 

42. Klára: „To ani ne.“  

43. Tazatel: „A třeba ani o počítačích s vnuky?“   

44. Klára: „No, tak zase takhle… Když my jsme tam někdy na chviličku, tak kluci 

nejsou doma. A s nimi probíráme jiný věci, který jsou potřeba probrat… Ale o 

tutom se určitě nebavíme.“  
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45. Tazatel: „A když koukáte na tu televizi… Můžete mi ještě jednou říct, na co 

vlastně nejvíce koukáte v televizi?“ 

46. Klára: „Na co nejvíce koukám… No, tak určitě sleduju zprávy, které mi jdou na 

nervy teďka… A hodně cestopisy… A sem tam se podívám, co mě tak zaujme. Ale 

abych si sedla k televizi a koukala… Jo! A sport! Fotbal moc nesleduju… Ale 

hokej, když jde o něco, tak jo. Hlavně hokej a cyklistika… Na to se díváme s 

mužem.“ 

47. Tazatel: „Myslíte si, že kdybyste měla počítač, tak byste si tam hledala něco 

podobného?“ 

48. Klára: „No, to určitě. Nehledala bych nějaký takový ty drby… A kdyby měly 

počítač ty moje přítelkyně, tak bychom možná spolu hodily řeč. Ale myslím si, že v 

našem věku to už nehrozí. Ono se říká, nikdy neříkej nikdy… Ale myslím si, že 

bychom to asi už nepoužívali.“  

49. Tazatel: „A proč si myslíte, že používáte zrovna to, co používáte? Například to 

rádio...“ 

50. Klára: „To když tady v kuchyni něco dělám…“ 

51. Tazatel: „A jestli víte, proč k tomu máte ten vztah největší? Proč si zrovna 

vybíráte tohle?“ 

52. Klára: „Mě strašně zajímá taneční hudba. Šedesátá léta a právě ten Glenn 

Miller. To já ráda poslouchám. To si pouštím ty kazety. A potom občas nějaké to 

povídání, co mi zaujme. Třeba takový plzeňský rozhlas… Tam jsou taky naučný 

povídání, tak to si taky poslechnu.“  

53. Tazatel: „Zkusila jste někdy něco jiného? Myslím tím… Jak jsme se bavily o 

tom počítači. Nezkoušela jste třeba hry nebo videohry? A teď existují přístroje, ve 

kterých jsou knížky… A jde v tom ty knížky číst.“  

54. Klára: „To ne. To čtu klasickou knížku a časopisy.“ 

55. Tazatel: „A Vás to nelákalo ani zkusit?“  

56. Klára: „Možná. Ale já musím být upřímná. My máme jiný věci, které 

potřebujeme více než tohle.“  

57. Tazatel: „Takže si myslíte…“ 

58. Klára: „Finančně bychom to asi…“ 

59. Tazatel: „Klidně to rozveďte...“ 

60. Klára: „No, třeba teď potřebujeme udělat sprchový kout.“  

61. Tazatel: „Takže pro Vás to je… Povídejte!“ 
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62. Klára: „Protože jsme starý a nemůžeme do klasický vany… To nebudu 

rozvádět… A to je zase pár tisíc. A myslím si, že bych to ani nechtěla… Protože to 

je strašný žrout času a já radši jdu na procházku se psem nebo na zahradu. Na 

zahradě si něco přečtu. Když nechci zrovna pracovat, tak si vezmu knížku nebo 

časopis… A radši takhle, no.“ 

63. Tazatel: „Pro Vás to je nejen finančně náročné, ale směřujete i tu motivaci 

jinam… Jedná se i o ten Váš vlastní zájem. A myslíte si, že máte v něčem horší 

přístup k těm médiím? Myslím tím, že k tomu nemáte vztah kvůli… Rozumíte, na 

co se ptám?“ 

64. Klára: „Mě to - jedním slovem - neláká.“ 

65. Tazatel: „Hlavní je motivace, kterou nemáte…“  

66. Klára: „Ne, myslím si, že v mých letech už to nemá cenu. I když se možná 

mýlím... Znám kamarádky… Myslím tím přímo jednu, která s námi chodila cvičit. 

Čuchla k tutomu a je úplně jiná. Její muž si věčně stěžuje, že sedí u počítače… A to 

já bych taky moc nechtěla. Mě sedět u televize - nebo u čehokoliv dlouho - strašně 

otravuje… Já musím bej furt v pohybu. Musím furt něco vykonávat. Nebo si číst. 

Jak jsem řekla předtím… Ale abych si sedla a hodinu nebo dvě po tom brouzdala… 

Anebo se dívala na televizi… To nesnáším.“ 

67. Tazatel: „Dobře.“ 

68. Klára: „To já být zavřená doma… To nemůžu. Možná, že by mě to bavilo… 

Ale sedět u toho dlouho… Tak to ne. To já se znám. To je škoda pro mě. Řekla 

bych, že to je škoda času. Já raději vezmu psa a jdu na procházku.“ 

69. Tazatel: „Raději jdete ven…“ 

70. Klára: „Tak.“ 

71. Tazatel: „Když se vrátíme ještě k tomu, že používáte mobilní telefon… Jak jste 

se s ním naučila?“ 

72. Klára: „No, to naši mladý jeli do Chorvatska a říkali: Mamko, bylo by třeba, 

aby ses to naučila, protože volat do Chorvatska není laciná záležitost. Dali mi starší 

telefon a řekli, že by bylo dobrý, kdybych se naučila psát esemesky, protože jsem 

se jim starala o hospodu… Přebírala zboží, objednávala zboží a denně jsem tam 

chodila. Kontrolovala jsem, když někam jezdili různí dodavatelé… A aby tam 

někdo byl a někdo to převzal. Tak jsem si jednou sedla, když oni odjeli… A prostě 

jsem to mydlila. A pro kontrolu jsem posílala několik esemesek za sebou… A pak 

jsem zařvala: Hurá! Já už to umím!“ 
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73. Tazatel: „Takže sama?“  

74. Klára: „Sama… Byla jsem k tomu okolnostmi donucená. A jsem ráda, že jsem 

to udělala. Jsem ráda, že to zvládám. Dneska kdybych měla někam volat do 

zahraničí… To je lepší, když jim pošlu zprávu.“  

75. Tazatel: „Lepší v čem?“  

76. Klára: „Je to lacinější. Je to lepší kontakt. A když to vezmu po té finanční 

stránce, tak to je nejschůdnější pro mě i pro tu stranu, co je venku… Protože my 

jsme si psali i dvakrát za den, co se tady událo… A jak to tam vypadá a tak.“  

77. Tazatel: „A co se týká toho počítače… Myslíte si, že byste se s ním naučila taky 

takhle sama?“ 

78. Klára: „To sama nevím… Ale myslím, že bych se to naučila.“ 

79. Tazatel: „A co třeba nějaký kurzy… Bavíme se teoreticky. Víte, jestli tady v 

okolí nejsou nějaké kurzy?“ 

80. Klára: „Já teď zrovna nevím, ale určitě bývají… Ale já si myslím, že by mě to 

naučili naši kluci.“  

81. Tazatel: „Když jste říkala, že posloucháte nejvíc to rádio… Myslíte si, že to 

nějak ovlivňuje Váš život? Myslíte si, že kdybyste používala něco jiného, tak by se 

něco změnilo? Myslíte si, že by Váš den vypadal jinak?“ 

82. Klára: „No, tak určitě. Já jsem takový skromný člověk, že si říkám… Rádio si 

poslechnu. A když se potřebuju setkat s někým, tak se sejdeme a popovídáme si. Já 

mám radši osobní kontakt. To je lepší.“  

83. Tazatel: „A myslíte si, že kdybyste měla doma počítač nebo jiný přístroj… 

Začala byste ho používat?“ 

84. Klára: „Asi jo. Asi bych u něj úplně nevysedávala, ale měla bych tendenci se 

něco naučit navíc.“  

85. Tazatel: „Myslíte, že by se tím něco změnilo?“ 

86. Klára: „Myslíte jako… Člověk, že by se tím změnil?“ 

87. Tazatel: „Celkově…“ 

88. Klára: „No, tak jo. To bych určitě uměla něco navíc… To člověku určitě 

přidává, což by bylo zase asi dobře.“  

89. Tazatel: „Myslíte si, že se společnost změnila s tím, jak se rozšířily počítače a 

mobilní telefony?“ 

90. Klára: „No, to určitě. Společnost se strašně změnila, Ježíši! To jsem zrovna 

nedávno probírala s Františkem… My když jsme byli děti malý, tak nebylo nic. Ani 
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třeba rádio. Takže jsme lítali a hráli si s dětmi tam, kde jsme bydleli. Třeba pod 

lípou… A na všechno možný jsme si hráli. A s panenkami a s klukama… A když 

pršelo, potůčky jsme dělali a takhle. Hlavně jsme chodili… A když jsem chodila do 

školy, tak jsem chodila do Sokola na cvičení. To chodím dodneška. A dneska si děti 

sednou k počítači a mají hrbatý záda. A mají páteř špatnou. A když začnou dělat 

sport, tak jsou úplně vykloubený, což je strašně špatně. Je hodně nemocí od sedání 

u přístroje.“  

91. Tazatel: „Vy jste říkala, že to nějakým způsobem ovlivňuje ty děti… Ale 

myslíte si, že ty média můžou nějak zlepšit nebo zhoršit kvalitu lidského života?“ 

92. Klára: „Já myslím, že si každý vezme to, co ho zajímá. A že si vezme i 

ponaučení z toho… Možná, že někteří jedinci… Jsou možná ovlivnitelný. 

Například v té kriminalitě, když tam něco vidí… Ale rozumný člověk si z toho 

vezme spíš ponaučení, než aby něco viděl a šel to zkusit na někoho někam.“  

93. Tazatel: „V čem, myslíte, že pomáhají počítače? A co myslíte, že zhoršují? 

94. Klára: „Horší je to, že ty lidi nejsou k sobě. Ty lidi dneska… Každý je uzavřený 

ve své ulitě. A to dřív bylo hezký, když se lidi scházeli… Ale dneska je každý na 

svém písečku. A to si myslím, že není dobře. Lepší je se povznést s někým… 

Popovídat si a projít se. Je to lepší, než se uzavřít a nekontaktovat se. To si neumím 

představit.“ 

95. Tazatel: „A co třeba takový mobilní telefon?“ 

96. Klára: „Ten mám vcelku ráda. Jsem ráda, že ho zvládám aspoň na základní 

věci. Myslím, že umím víc než někdo jinej. Je to sice maličkost umět ovládat mobil, 

ale jsou lidi, který neumějí vůbec. Tak jsem ráda, že mám mobil. A jsem ráda, že 

mám kontakt s lidma. Volám rodině, volám dětem… A to jsem ráda, když jsme na 

chalupě, tak třeba volá někdo mně… A nedej bože, když jsme tam a kdyby se 

náhodou něco stalo… A tak si můžeme rychle zavolat na pomoc. To je velice 

důležitý.“  

97. Tazatel: „Myslíte si, že Vám to usnadňuje komunikaci s ostatními?“ 

98. Klára: „Určitě. Když se nemůžeme zrovna osobně potkat, tak to mi 

usnadňuje… To je fakt.“  

99. Tazatel: „I v té zdravotní rovině… Počítáte s tím, že kdyby se Vám něco stalo, 

tak si můžete zavolat…“ 

100. Klára: „No, to jo.“ (Přikyvuje.) 
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101. Tazatel: „A já se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvila o těch dětech… A o tom 

sportu. Myslíte si, že je na počítačích nebo mobilech něco nebezpečného?“  

102. Klára: „Na počítačích určitě je. Protože ty děti… Aniž by rodiče věděli, že to 

dítě sedí u toho… Najednou se tam objeví nějaký ten úchyl… A je to neštěstí v tu 

ránu! A nehledě na to, že si ty děti po zdravotní stránce ubližují.“ 

103. Tazatel: „Kdo je podle Vás nejvíce ohrožený?“  

104. Klára: „Dospělý člověk u toho nesedí tak dlouho, jako ty děti… A když jsou 

rodiče třeba v práci… Dítě přijde ze školy… Já si myslím, že ty mladší děti. 

Protože ty starší na to mají už zase jiný názor. Ohrožený jsou ty od deseti do 

nějakých těch šestnácti nebo sedmnácti… A některým dětem se nechce dělat vůbec 

nic, sedí jenom u počítače… To je teda hrozný.“ 

105. Tazatel: „Myslíte si, že by proto měl někdo počítače a internet hlídat?“ 

106. Klára: „Já si myslím, že by to měli hlídat rodiče, když ty děti jsou doma.“  

107. Tazatel: „Hlavně ty rodiče…“ 

108. Klára: „No, určitě. To je základ rodiny. A rodiče by měli říct takhle a 

takhle…“  

109. Tazatel: „Tak když se Vás zeptám… Bude to poslední otázka. Vnímáte ty 

počítače a telefony spíš pozitivně nebo negativně?“ 

110. Klára: „Je to strašný pomocník. Vnímám je spíš pozitivně, protože je to velký 

pomocník. Studenti ve škole potřebují notebooky. Neumím si představit, že 

vůbec… Já když jsem sedávala za kasou, tak jsem tam ťukala… A oni dneska na to 

sáhnou… Tam bleskne a je to! Je to veliký pomocník. Jde to tak rychle dopředu, že 

bychom si život bez něj asi těžko představili. Já bych si to osobně uměla představit. 

Ale ti studenti… Ti by vůbec nemohli bez těch notebooků existovat. Je to veliký 

pokrok.“  

111. Tazatel: „A co se týče starších lidí… Vnímáte to jejich spojení s technikou 

spíš pozitivně nebo negativně?“ 

112. Klára: „To je na jednotlivci. Někdo si s tím pohrává rád, někdo ale nerad. 

Myslím si, že ublížit staršímu člověku asi těžko někdo může. Myslím si, třeba to 

sezení… Nebo může narazit na druhé straně na někoho, kdo by ho mohl využít. Tak 

to určitě.“  

113. Tazatel: „Dobře. A teď si ještě zahrajeme takovou hru. Bude to takový kvíz. Já 

vždycky řeknu slovo a Vy řeknete, co to podle Vás znamená. A když nebudete 

vědět, tak se nebudete stydět a řeknete, že nevíte.“ 
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114. Klára: „Ano.“ 

115. Tazatel: „Co je počítač?“ 

116. Klára: „Přístroj.“ 

117. Tazatel: „Co je notebook?: 

118. Klára: „Taky přístroj.“ 

119. Tazatel: „Co je internet?“ 

120. Klára: „Přístroj.“ 

121. Tazatel: „Co je to Facebook?“ 

122. Klára: „To je u televize taková pomocná skřínka na vyhledávání programů.“ 

123. Tazatel: „Co je to mobil?“ 

124. Klára: „Je zprostředkování člověka s okolím.“ 

125. Tazatel: „Co je to smartphone?“ 

126. Klára: „To nevím.“  

127. Tazatel: „Co je tablet nebo čtečka?“ 

128. Klára: „Čtečka je něco u počítače… Ale nevím, co přesně.“  

129. Tazatel: „To mi stačí… Děkuju moc.“ 
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Příloha č. 13: Přepis rozhovoru s panem Miloslavem, rozhovor č. 6 

 

1. Tazatel: „Můžeme začít. A je 22. dubna 2012 a je 18 hodin a 13 minut. Tak já se 

Vás hned na začátku zeptám, co všechno máte doma za média?“ 

2. Miloslav: „No, tak pochopitelně… Mobil, počítač, televizi, rádio. Nevím, co 

ještě bych k tomu...“  

3. Tazatel: „Dobře. A co z toho nejvíce používáte vy sám osobně?“ 

4. Miloslav: „Televizi.“ 

5. Tazatel: „Televizi?“ 

6. Miloslav: „Televizi a mobil.“  

7. Tazatel: „Dobře. A jak často je používáte? Jak často je používáte v rámci 

jednoho dne?“ 

8. Miloslav: „Tak večer zprávy… No a telefon používám celý den. Já počítač 

používám míň, protože jsem věčně pryč od rána do večera. A mě to, co dělám, baví. 

A mě to i uživí. Televizi používám pro zprávy a pro sport. Počítač někdy taky 

používám, ale hodně málo... Dalo by se říct, že nevyužívám tak počítač jako 

některý lidi, že bych posílal přes internet… Maximálně… Když Martinka byla v 

Anglii na škole, tak jsme si tam občas povídali, ale jinak… Nebo někdy si vytisknu, 

protože nemáme v osobním autě tu navigaci, tak si občas vytisknu… A někdy s tím 

jako jedu zpaměti, protože tu euro půdu celou ovládám. A to je do Itálie nebo 

lyžovat v zimě… Nebo do Francie… Takže většinu ani nevyužívám, co si vytisknu 

z počítače.“  

9. Tazatel: „A když jste teda takhle na tom počítači, tak co s tím teda děláte?“ 

10. Miloslav: „Nejvíce mě zajímá pronájem rodinných domků. Anebo když je 

prodej nějakých rodinných domků… A pak co s tím dělám? Nic moc. Já osobně 

nevyužívám moc počítač.“  

11. Tazatel: „A co znamená nic moc? Mohl byste to specifikovat?“ 

12. Miloslav: „V porovnání s lidmi, který nemají co dělat, tak se tam spíš 

nevyskytuju. Pochopitelně jsou lidi v mým věku, který využívají  počítač a jsou 

zaměstnaný. I když jsou v důchodku… Já jsem v důchodku a ten počítač moc 

nevyužiju. Já se tímhle neživím. Mě živí něco jiného a tomu se věnuji maximálně. 

A někdy přijdu domů a nemám čas ani na zprávy. Anebo zkontroluji zprávy, ale k 

tomu počítači během tejdne nesednu.“  

13. Tazatel: „Vy vyplňujete čas jiným způsobem a tohle to pro Vás…“ 



   

 

153 

  

14. Miloslav: „Až tak ho nepotřebuji. Nevyužívám ho tak, abych tam posílal nějaké 

placení. Tu mám kousek poštu, tu mám kousek spořitelnu, Komerční banku… 

Prakticky i obchodní banku… Takže jdu tam. Neplatím to přes internet.“  

15. Tazatel: „A mobilní telefon používáte?“ 

16. Miloslav: „Ten používám často. Ten využívám maximálně. Myslím, že jako 

málokdo. Platím 3000 korun měsíčně. Někdy i více. Mobil využívám hodně.“  

17. Tazatel: „A když ho používáte, tak komunikujete s kým? Komu voláte?“ 

18. Miloslav: „No, tak vyloženě volám lidem, kteří jsou pro mě navázaní v tý mý 

pracovní činnosti.“  

19. Tazatel: „Takže hlavně kvůli práci?“  

20. Miloslav: „Ano, kvůli práci.“ 

21. Tazatel: „Kvůli práci… Píšete i esemesky?“  

22. Miloslav: „Občas píšu i esemesky. Ale spíš odpovídám na esemesky, než píšu. 

Ale to málo.“ 

23. Tazatel: „Používáte ten mobil i na něco jiného?“  

24. Miloslav: „Má i další funkce, ale moc je nevyužívám.“   

25. Tazatel: „Neláká vás to?“  

26. Miloslav: „Neláká… Nemám čas, nemám čas. Já si sednu večír… Dalo by se 

říct, že jsem cholerik na práci. A sednu si tu večír ke stolu a Martince řeknu: Pošli 

mi tu esemesku, pošli mi tu zprávu nebo tak. Ono se to navazuje na to, proč já u 

toho počítače nejsem… Protože jsem měl problémy s očima. A já dneska když 

přijdu… Mě ty zářivky a takovéhle to osvětlení po té zdravotní stránce nedělá moc 

dobře. Ani ta klimatizace po těch obchodních domech. A když přijdu… Když mám 

takhle koukat, tak brzy si unavím… Protože jsem byl na operaci s očima. A moje 

pracovní činnost mě moc nenutí k tomu, abych využíval počítač. Ale telefon ano, 

takže asi tak.“ (Mluví o dceři.) 

27. Tazatel: „Myslíte, že kdyby Vás k tomu nutila ta práce, tak to využíváte víc?“  

28. Miloslav: „Ano, pochopitelně.“  

29. Tazatel: „A děláte i něco při tom, když používáte ty média? Například ženy 

během koukání na televizi žehlí… Neděláte něco podobného?“  

30. Miloslav: „Ženy při koukání na televizi žehlí…“ (Přemýšlí.)  

31. Tazatel: „Někdy třeba… Lidé při sledování televize dělají jinou činnost nebo… 

Pustím si rádio a budu plést. Něco v tom stylu.“ 
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32. Miloslav: „Tak já si píšem různé ty pracovní vyúčtování. A spoustu takových… 

A pochopitelně, že také poslouchám rádio… Nebo i televizi mám puštěnou… A 

tam sedím za stolem a dávám ty účty a faktury dohromady.“  

33. Tazatel: „A to Vám jako nevadí, že když hraje televize, tak třeba voláte?“ 

34. Miloslav: „Ne, nevadí.“ 

35. Tazatel: „Dobře. Když se zeptám takhle... Když se podíváte na své okolí a 

příbuzné, co používají oni za média… Myslíte si, že se to hodně odlišuje od toho, 

co používáte vy?“ 

36. Miloslav: „Moc ani ne. Takhle záleží, jak kdo. Mě spíš odlišují moje výsledky.“  

37. Tazatel: „Aha.“ 

38. Miloslav: „Ano. Moje výsledky se liší hodně od jiných.“ 

39. Tazatel: „A v čem třeba myslíte?“ 

40. Miloslav: „No… Finanční výsledky.“ (Směje se.) 

41. Tazatel: „Jo.“ (Směje se.) 

42. Miloslav: „To jsou velké rozdíly od mých známých.“  

43. Tazatel: „Myslíte si, že je to kvůli tomu, že Vy nevěnujete tolik čas těm 

médiím?“  

44. Miloslav: „Ano.“  

45. Tazatel: „Protože věnujete ten čas spíš té práci...“  

46. Miloslav: „Té práci i po pracovní době.“  

47. Tazatel: „Jasně. A mně šlo konkrétně o srovnání toho, když byste řekl: Já 

koukám spíše na televizi, ale moji kamarádi poslouchají více rádio. Tak jsem 

chtěla, abyste to dokázal srovnat. A nejde jenom o ty kamarády, ale i třeba o Vaše 

děti.“ 

48. Miloslav: „No, tak… Já spíš koukám více na tu televizi a ty moji kamarádi… 

Ty moji kamarádi stejně starý… Když to je těžko takhle… Některý jsou takový 

starý, že jsem až překvapený z toho, že jsou až tak starý, ale jsme stejně starý.“  

49. Tazatel: „Myslíte, že nejsou tak aktivní? Chápu to dobře?“  

50. Miloslav: „Ano, některý moji kamarádi tu pracovní dobu mají osmihodinovú. A 

nejsou tak pracovně vytížený jako já… A přijde čtvrtá hodina a končí. A on přijde 

domu a nudí se. Mám spoustu kamarádů, který jsou stejně starý jako já a jsou v 

důchodku… A mají třiašedesát nebo více let… A mají takové panděra… Takoví 

jsou už domácí usedlíci. Nic je nebaví. A už ani nechodí na lyže… A nejradši by 

seděli doma jako důchodci. Mě tohle osobně jako hodně nevyhovuje. Já musím být 
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v pohybu. To jde těžko takhle srovnávat... Když mi doktor řekne, že musím ležet 

týden, tak já jeden den ležím a druhý den kdybych měl ležet, tak jsem nemocný z 

toho ležení.“  

51. Tazatel: „Vy si myslíte, že jste aktivní a záleží...“  

52. Miloslav: „Jako takhle… Občas mi ponadává manželka, že moc dělám… Ale 

tak chodíme pravidelně na dovolenku. Ale jsou i tací, kteří už nechtějí ani chodit na 

dovolenku v mých letech. Jsou už nejraději doma. Takže my chodíme pravidelně… 

Jak v zimě, tak i v létě na dovolenou. A to nejenom jednou… A když nejdeme na 

dovolenku, tak jdeme na víkend.“  

53. Tazatel: „A když se zaměřím na tu Vaší rodinu, tak co třeba holky, když dělají 

něco na počítači… Zavolají, když něco najdou?“ 

54. Miloslav: „Často. Včera naposledy… Jsou to různé fotky… Protože Ivetka si 

ukládá různé fotky do počítače a pak si je prohlížíme… A je to z dovolené nebo s 

tim, jak lítá jako letuška. A má takové různé zážitky… A včera byla na Kanárských 

ostrovech. A pak z Francie Martince poslala… A Martinka mi večer ukazovala 

letadlo z Kanárských ostrovů… Podívám se, ale že bych si k tomu zasedl a nějak… 

Já mám známý, kteří jsou mladší. A těch, když se zeptám, co děláš, tak mi řekne, že 

sedí u počítače. A proč nejdeš dělat? Řekne, že bere důchodek. Nemyslím 

důchodek, ale to… Když je nezaměstnaný, tak bere tu podporu. Ale dělat nechce. 

Mně se nikdy nestalo, že bych bral podporu. Ani podporu, ani půjčku. A to jak od 

banky, tak od nikoho.“  

55. Tazatel: „Dobře. Pro Vás je důležitý, že jste aktivní a vyplňujete ten čas 

takovým způsobem, že… Řekněme tu televizi i ten počítač necháváte stranou.“ 

56. Miloslav: „Stranou nenechávám, pokud jde Formule 1.“ 

57. Tazatel: „Jo, takhle… Samozřejmě.“  

58. Miloslav: „Nebo i fotbal. Já to stranou nenechávám, když jde fotbal nebo hokej. 

Dalo by se říct, že pravidelně koukám na televizi na zprávy. A mám takové ty… 

Dalo by se říct programy nebo seriály nebo nějaký ty… Dalo by se říct, že koukám 

na televizi skoro každý večer.“ 

59. Tazatel: „Dobře. A pro Vás je prostě nejdůležitější ta televize.“  

60. Miloslav: „Ano.“ 

61. Tazatel: „A když to srovnám třeba s tím počítačem… Proč upřednostňujete tu 

televizi?“ 
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62. Miloslav: „No, protože tam mám takový ten přehled s obrazem… 

Čtyřiadvacítka mi tam udělá takový přehled. Co se stalo, co se nestalo… A ten 

počítač… Když jsme někde, tak si vyslechneme maximálně zprávy v cizině. Na 

letišti nebo v hotelu si vyslechneme zprávy.“  

63. Tazatel: „Říkal jste, že máte ty svoje oblíbený programy v televizi… Když něco 

nestihnete v televizi, koukáte na to potom na počítači?“ 

64. Miloslav: „Ne.“  

65. Tazatel: „A když se vás zeptám takhle… Jsou nejrůznější nejmodernější 

přístroje, třeba ty čtečky na knížky. Znáte to?“ 

66. Miloslav: „To, jak tomu říkají… Není to tablo, ale tabloid… Znám to, ale ještě 

jsem to nedržel v ruce. Takhle… Držel jsem to v ruce, ale nic jsem s tím nedělal.“  

67. Tazatel: „A neláká Vás to?“   

68. Miloslav: „Láká, ale nemám čas.“  

69. Tazatel: „Jasně. O tom počítači jsme se bavili… O těch esemeskách… Teď 

jsme se bavili o tabletu… A taková důležitá otázka… Myslíte si, že Vy sám osobně 

máte v něčem zhoršený přístup k těm médiím? Nebo si myslíte, že je to vyloženě 

jenom o tom udělat si ten čas?“  

70. Miloslav: „Jenom o tom udělat si ten čas.“   

71. Tazatel: „To je jako…“ 

72. Miloslav: „Ano.“  

73. Tazatel: „Dobře. A když se budeme bavit ještě chvilinku o tom mobilním 

telefonu… Anebo i o tom počítači… Můžete mi říct, jak jste se s ním vlastně 

naučil?“ 

74. Miloslav: „Jak sem se naučil? Copak na to je potřeba se učit?“  

75. Tazatel: „No…“  

76. Miloslav: „Vzít do ruky a každý normální člověk si to najde… No, na něco se 

může zeptat. Ale pak to jednou nebo podruhé vyzkouší… A umí to.“  

77. Tazatel: „A koho jste se třeba ptal?“  

78. Miloslav: „Buďto mladších… Nebo v ou-tú… Nebo Martinky nebo Ivetky...“  

79. Tazatel: „Když bychom se bavili o tom počítači, jsou takový kurzy na 

počítače...“  

80. Miloslav: „To jsem nikdy nebyl.“  

81. Tazatel: „Nikdy nebyl… A víte třeba, že existují někde tady v okolí?“ 

82. Miloslav: „Ano, vím.“  
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83. Tazatel: „A můžete mi říct kde?“  

84. Miloslav: „Tu na Praze 6… A myslím i tu na Suchdole. Ale copak to je nějaké 

umění zapnout počítač a najít si program? Ano, pochopitelně, že nejsem tak 

rychlý… To ani nikdy nebudu, tak rychlý jako Martinka nebo Ivetka. Ale já si 

myslím, že kdybych si začal… Ale, jak říkám…“  

85. Tazatel: „Myslíte si, že je to o tom čase?“  

86. Miloslav: „Udělat si ten čas, ano. A já toho času nemám tolik. A když mám čas 

večer, tak se podívám na zprávy nebo na sport. Protože su takhle přes den vytížený 

maximálně, jo. Na rozdíl od lidí, který kontrolují přes pracovní dobu hodinky… 

Kdy je svačina, kdy je oběd a kdy je konec šichty. Mně ten den uteče, že ani 

někdy… A ty lidi některý… Oni jdou spát v devět hodin a já mezi jedenáctou a 

dvanáctou… A v devět hodin jsem ani snad v životě nešel spát.“ (Směje se.)  

87. Tazatel: „Vy máte čas vyplněnej prací a aktivně...“ 

88. Miloslav: „Přesně tak a jedu naplno.“   

89. Tazatel: „A ty média… Ani nemáte pocit, že by to ovlivňovalo nebo formovalo 

Váš život?“ 

90. Miloslav: „V žádným případě.“  

91. Tazatel: „V žádném případě?“ 

92. Miloslav: „V žádném případě.“ (Kašle.) 

93. Tazatel: „Teď se zeptám… Martina by měla doma ten tablet nebo tabloid... 

Myslíte si, že byste ho používal?“ 

94. Miloslav: „Tak takhle… Já nevím, jestli bych ho využíval. Ale pokud by chtěla 

Martinka, tak jí ho koupím.  Nebo i Ivetka… To není problém.“ 

95. Tazatel: „Ale mě jde o to, že pokud by to tady bylo, tak jestli by Vás to lákalo 

zkusit?“  

96. Miloslav: „Ano, lákalo by mě to zkusit.“  

97. Tazatel: „Myslíte, že by se tím něco změnilo, že byste tomu třeba propadl nebo 

tak?“ 

98. Miloslav: „Nejsem ten typ, abych propadal nějakým hrám nebo kasínám nebo 

nějak. To jeden můj kolega… Takhle. Já pocházím z východního Slovenska. A 

někdy v 67. roku nás tu přišlo z východního Slovenska třicet. A já vám řeknu, že z 

těch třiceti tu zůstalo asi pět nebo šest… A pochopitelně, že mám kamaráda, co se 

mnou chodil do školy. On když vyšel nějaký tranzistor, tak musel mít tranzistor… 

A když vyšla hůlka a cylindr, tak chodil s cylindrem. Já to nemusel mít, že to má 
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on… Já měl tu strategii jinou nastavenou… A ty výsledky já měl jiný celou dobu… 

A dalo by se říct, co jsem přes čtyřicet let v Praze, tak teď už to můžu porovnat. A 

když moji známí říkají, že je to jednoduchý pro mě... Víte, to je jako… Já znám 

ještě jednoho takovýho podobnýho a taky měl podobnou cestu… Ale za tím se 

schovává tvrdá práce! Pro mě nebylo cílem si postavit dům a koupit Mercedes. A 

chodit jako po hnoji se ukazovat. A jednou ke mně přišel řidič z americké 

ambasády a ptal se mě, proč chodím v montérkách. Divil se, protože zná mojí… 

Jak bych to řekl… Životní standard. Já říkám, že nosím montérky, protože to 

potřebuju k práci. A tam jsem se usmíval nad tím, co on věděl. Ví, že bych mohl 

chodit v obleku a vozit se v Mercedesu. Ale já jsem přifrčel, viděla jste… Protože 

já to potřebuji k práci, tak jsem přišel v tomhle tom.“ (Před setkáním přijel pán v 

traktoru a montérkách.)    

99. Tazatel: „Chápu. Říkáte, že se tím nenecháte ovlivnit, protože to máte 

nastavené jinak?“ 

100. Miloslav: „Ano. Nenechám se takhle ovlivnit… Pokud někdo sedí v baru, má 

whisku a cigarety… To neznamená, že já ho budu napodobňovat. Spíš jsem svůj.“  

101. Tazatel: „Chápu. Myslíte si, že se společnost změnila, jak nastoupily mobilní 

telefony a počítače?“ 

102. Miloslav: „V každém případě… Ta doba… Ano, ty počítače to je všechno 

plus. Mobil je plus. A znovu vám k tomu můžu říct, že takoví starší lidi, kteří jsou 

doktor nebo inženýr… Američan, co má třiaosmdesát let, tak mi říká: Kdyby za 

druhé světové války Hitler měl mobilní telefon… Ne přímo Hitler… Ale ten, kdo 

by měl mobilní telefon, ten by vyhrál válku… Takže o tom to je. To je jasné. Ta 

doba a ten počítač. Mám stavitele, protože jsem po stavbách hodně… Nějaký 

inženýr Trojan… A když se po revoluci rozdělila… Nebo nerozdělila, ale sjednotila 

východní Německo a západní, tak největší výstavba na světě byla v Berlíně… A on 

tu dělal za totality, ale šel dělat do Berlína. On dělal plánky. Už za totality dělal v 

Berlíně a říkal: To je taková ruční brzda u auta. A ta ruční brzda tu byla, když 

nebyly počítače. Protože tím počítačem jsou tam několikanásobně rychlejší… Už 

tenkrát mi to vysvětloval. A to dělá plánek konstrukce nebo statiku… A on chodil a 

zadával tu těm, co měli počítače práci. A práci si i vozil, takže docela i dobře 

vydělával… Ale já… I když nevyužívám ten počítač, tak odsuzuji takového 

prezidenta Lukašenka, který zakazuje počítače v tom státě. A který má režim 

nastavený tak, že zakazuje počítače. U nás by to byla asi velká chyba, protože… 
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Proč to říkám… Protože mám známý v Americe. Mám tam celou famílii. Každý je 

doktor nebo inženýr u IBM… To jsou počítače. Babička i dědeček to dělali. Už 

před válkou dělali u IBM… A i ty děcka, který jsou asi ve vašich letech a chodí k 

nám… A je moc dobře známe, všichni dělají u IBM. A ty počítače, to je… Vy to 

víte nakonec moc dobře. Dneska se dá přes počítač zajistit všechno. My jsme si 

zajišťovali hotel tam v Malajsii a letenky… Dneska to jinak už ani nejde. Není to 

tak?“ 

103. Tazatel: „Já Vám teď nemůžu říct, co si myslím… Já se ptám Vás právě?“ 

(Směje se.)  

104. Miloslav: „No, já právě mám takový názor… I když… Jak znovu opakuji… A 

to Vám může Martinka potvrdit, že já moc ten počítač nepoužívám, ale co…“ 

105. Tazatel: „Ale prostě si myslíte, že je to plus?“ 

106. Miloslav: „Maximální.“ 

107. Tazatel: „Maximální?“ 

108. Miloslav: „Maximální plus… Proto jsem neváhal koupit Martince notebook. A 

Ivetka má to samé. A my máme další i v kanceláři.“ 

109. Tazatel: „Dobře. A co si myslíte o telefonech? Vidíte u nich plusy nebo 

mínusy?“  

110. Miloslav: „Je to plus ve všem… Zavolám a zařídím… Ve všem je to plus! Já 

si zavolám kdekoli… Zavolám do Ameriky a zeptám se. Nebo zavolám tu do 

stavebnin, jestli mají to a to… A nemusím tam jít. To je můj čas. Ušetřím si benzín 

a čas. Další věc… Zavolám i betonárku nebo stavebniny. To je maximální, to je… 

Každý, kdo podniká, tak by si to dneska nedovedl bez mobilu představit.“  

111. Tazatel: „A co komunikace v rodině? Myslíte si, že je to lepší? Vy jste říkal, 

že ten počítač jste používal hlavně, když byla Martina v Anglii…“ 

112. Miloslav: „Podívejte se, já Vám něco řeknu… Ivetka byla na Kanárských 

ostrovech a byla nad… A poslala mi zprávu, že za chvíli přistávají přes Suchdol, 

protože jsou nad Kbely… A tam jsem stál na parcele a koukám… A už přistává. A 

říkal jsem si, že to je takových tři minuty a bude přistávat tu přes Horoměřice… A 

další zprávu mi poslala, že už přistála. Tak jsem to zavolal manželce: Sedni do auta 

a skoč pro ni. My už máme místo, které je pro letušky nebo piloty.“ 

113. Tazatel: „A myslíte si, že je na tom něco nebezpečného? Vy jste jako říkal, že 

to vidíte jako hodně velký plus, ale jestli to má i nějaké jako zápory…“  

114. Miloslav: „Tak má to zápory. Pokud to někdo zneužívá.“  
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115. Tazatel: „Zneužívá třeba v čem?“  

116. Miloslav: „K vydírání nebo strašení… Jak bych to řekl… Ke kriminální 

činnosti, rozumíte?“ 

117. Tazatel: „Jo.“ 

118. Miloslav: „Má to i zápory, ale pro normální… Zápory má i pro člověka, který 

rychle zbohatne… To je zápor, protože se neumí chovat. I takhle bych to mohl 

říct.“ 

119. Tazatel: „A kdo je podle Vás nejvíc tou ohroženou skupinou, která může 

být…“ 

120. Miloslav: „Dalo by se říct, že všichni… Všichni, kdo to používá. Jak dospělí, 

tak ty děti… Podívejte se, když vám začne přes esemesku otravovat nebo 

vyhrožovat... Ať je to zpěvačka, ředitel, vedoucí nebo dělník… Tak se budíte v noci 

a jste nervózní. A radíte se, kdo by to mohl být. A lidi dneska vydírají jeden 

druhého… Jak bych řekl… Lidi si po té revoluci mysleli, že když nastoupí 

kapitalistický režim, tak se může dělat všechno. A spousta lidí se spletlo. A ten 

systém kapitalistický… Za tím se schovává tvrdá práce! To není žádný leháro! Já to 

opakuji několikrát ročně… Našem lidem se líbí ve Švýcarsku a Německu. Ale za 

tím je spousta práce… A další věc… Moji rodiče podnikali a měli firmu. A když 

přišla po válce ta… Tak jim to znárodnili. A my jsme byli celá famile 

antikomunisti. A já jsem tu na Praze vysvětloval, že my neměli pasy, protože se 

rodiče nesmířili s tím, že jim komunisti znárodnili fabriku. A komunisti je zavřeli. 

A komunisti nastolili takový systém…“    

121. Tazatel: „Jasně. Já to chápu.“  

122. Miloslav: „Já nevím, kolik Vám je roků…“ 

123. Tazatel: „Já jsem stejně stará jako Martina.“ (Mluví o jeho dceři.) 

124. Miloslav: „Vy jste stejně s Martinkou… Víte, jako… Když jste stejně stará 

jako Martinka, tak já Vám budu vyprávět. Martinka, když vyrůstala a začínala 

chápat, tak jí děda vysvětloval, že bojoval v druhé světové válce proti Němcům. A 

ona si to vzala a nenáviděla Němce. Tak jsem jí musel vysvětlovat, že všichni 

nebyli jako Hitler. On jen nastolil ten systém… A to jsem vysvětloval i 

francouzskému velvyslanci. A on mi také vysvětlil svoje. Já říkám… Podívejte se, 

každý říká o Švýcarsku, že je… Vy si to pořád natáčíte? Dobrý. Mě je to jedno. To 

můžete i Klausovi pustit… On je každý ze Švýcarů skoro posranej. Ale Švýcary za 

druhé světové války… Hitler když vozil do Polska Židy a likvidoval je, tak oni 
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nejvíc vydělávali. A byli zticha a nic neudělali. A to proto, že tam měli ty Židi 

peníze uložený. A čím víc Hitler zlikvidoval Židů, tím víc oni bohatli… A 

bohatnou z toho do dnešního dne… Ať si každý obdivuje Švýcary, jak chce… Já 

jsem proti nim nikdy nic neměl… Ale skutečnost je taková… Já mám trošilinku 

jiné názory. A kdo chce něco mít, musí tvrdě pracovat. A aby lidi skončili školu a 

byli z nich podnikatelé… To nejsou podnikatelé, ale zloději… A to včetně Grosse a 

spousty tyhletych Topolánků a Paroubků... Já mám plat celou dobu jako Klaus, ale 

nemůžu si dovolit dělat to, co dělá on… Klaus, když jezdil ve Škodovce, tak já měl 

auto Chrysler. Bylo fungl nové z Tuzexu. Ale nikdy jsem si nemohl dovolit dělat to 

samé, co dělá on.“ 

125. Tazatel: „Chápu. Když se zpátky vrátím k těm médiím… Bavili jsme se o tom 

nebezpečí… Myslíte si, že by média měl někdo hlídat?“ 

126. Miloslav: „V každém případě by to měl někdo hlídat. Nevím, ale jak… Ono je 

to dost těžké v dnešním… Já myslím, že je to těžký a náročný uhlídat.“ 

127. Tazatel: „A otázka na závěr... Díváte se na média pozitivně nebo negativně?“  

128. Miloslav: „Spíš pozitivně.“  

129. Tazatel: „Spíš pozitivně? I co se týká lidí, co jsou starší?“  

130. Miloslav: „I těch lidí, co jsou starší… Protože i ti starší lidé, kteří mají trošičku 

čas, tak si sednou k tomu počítači… Dneska dělají ty telefony s velkýma 

písmenama, že si posílaj, mluvěj, domlouvaj… A to můžou s dcerou nebo 

vnučkou… Takže spíš pozitivně to beru.“ 

131. Tazatel: „A teď ještě poslední otázka… Bude to takovej kvíz. Já Vám vždycky 

řeknu slovo a Vy mi řeknete, co si pod tím představujete. A když nebudete vědět, 

tak mi normálně řeknete nevím… Co je to počítač?“ 

132. Miloslav: „Počítač je… Je to pomůcka pro lidi do domácností.“  

133. Tazatel: „Co je to notebook?“ 

134. Miloslav: „To je jedno a to samé.“  

135. Tazatel: „Co je internet?“ 

136. Miloslav: „Podle mě to je jedno a to samý.“ (Směje se.)  

137. Tazatel: „Co je to Facebook?“ 

138. Miloslav: „Facebook… Já mám tohle smotaný. Já bych to nerad pletl, ale…“ 

(Přemýšlí.) 

139. Tazatel: „Já teď nezkouším, normálně řekněte, co si myslíte.“ 
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140. Miloslav: „Na něj si můžu zadat… Já nevím. Když chci něco prodat nebo tak 

něco… Já nevím, jak bych to… Facebook existuje k tomu, když chci něco prodat.“ 

141. Tazatel: „Co je mobil?“  

142. Miloslav: „Telefon.“ 

143. Tazatel: „Co je to smartphone?“ 

144. Miloslav: „To nevím.“  

145. Tazatel: „Co je to tablet nebo ten tabloid?“  

146. Miloslav: „Tam si můžu ukládat… Já nevím. Knížku, fotky nebo… To je 

takový ten… Jsem si občas prohlížel fotky u cizinců… My jsme to nikdy neměli, 

ale pokud by to chtěly, tak jim to koupím.“ 

147. Tazatel: „Děkuju moc. To je všecko.“ 


