
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hana Pražáková 
 
 
 
 
 
 

Vztah užití televize a nových médií 
v diváckých zvycích středoškolských 

teenagerů 
  

 
 

Diplomová práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2012 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Hana Pražáková 

Vedoucí práce: PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 

 
 
Rok obhajoby: 2012 
 
 



   

 

Bibliografický záznam 

 

PRAŽÁKOVÁ, Hana. Vztah užití televize a nových médií v diváckých zvycích 

středoškolských teenagerů. Praha, 2012. 162 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 

 

 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce Vztah užití televize a nových médií v diváckých zvycích 

středoškolských teenagerů se snaží postihnout způsoby užívání klasického televizního 

vysílání a televizních obsahů dostupných prostřednictvím nových médií českými 

středoškoláky a jejich vztah k výše zmíněným doručovacím technologiím a obsahům. 

Pozornost je v teoretické části práce věnována nejen specifické skupině dospívajících 

diváků a uživatelů video obsahů, ale také technologickým a společenským aspektům, 

jež mohou ovlivnit způsoby a motivy k užívání televizních obsahů. Práce se zároveň 

přibližuje současné otázky televizních studií, jež vyvstaly s nástupem nových 

digitálních technologií. Praktická část práce se s využitím metod kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu snaží přinést empiricky podložená data, jež doplňují a nadále 

rozvíjejí poznatky popsané v teoretické části práce. Výsledky dotazníkového šetření 

například přinášejí v České republice statisticky zatím nezaznamenaná data o 

vybavenosti pokojů dospívajících televizorem a počítačem s připojením k internetu. 

Právě snadný přístup k uvedeným technologiím významně ovlivňuje způsoby a 

intenzitu jejich užívání. Následné kvalitativní rozhovory se zaměřují na motivy a příčiny 

vedoucí k proměně diváckého chování středoškolských teenagerů a na způsoby, jímž 

televizní obsahy dostupné prostřednictvím jednotlivých mediálních technologií 

respondenti užívají. 

 

 



   

Abstract 

The thesis named Relationship between using TV and new media in the habits of 

secondary school teenagers is trying to identify ways of using common TV 

broadcasting and TV contents reachable with a help of new media by czech secondary 

school teenagers. It also examines their relationship towards above mentioned delivery 

technologies and contents. In the theoretical part the attention is paid not only to the 

specific category of adolescent viewers and video content users, but to technological 

and social aspects that can influence ways and motives for using TV contents as well. 

This thesis also touches current issue of television studies, which has arrised together 

with new digital technologies arrival . Practical part is with a help of quantitative and 

qualitative research trying to reach empirically-based data, supporting and developing 

findings described in the theoretical part.  Performed questionaire research results in 

statistically not yet recorded information about equipment  (such as TV and PC with 

internet access) installed in teenagers’ apartments. It is especially easy access to above 

stated technologies, what has the biggest impact on the way and intensity of using  these 

technologies.  Subsequent qualitative interviews, focus on motives and reasons leading 

to changes of teenaged viewers’ behaviour and on purposes for which TV contents 

reached by a help of individuall media technologies are used by respondents. 
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Úvod 

Nová média se stávají stále běžnější součástí našich každodenních životů. Toto 

obecné tvrzení dokazují například aktuální data publikovaná Českým statistickým 

úřadem. Zatímco v roce 2006 v České republice vlastnilo počítač pouze 36 procent 

domácností, o pět let později to bylo již 65 procent domácností.1 

S rozšířením nových informačních a komunikačních technologií tak narůstá také 

zájem akademiků o tuto oblast. Ta je často považována za doménu mladých lidí, kteří 

technologické novinky zcela přirozeně přijímají za své, v důsledku čehož nejen 

opouštějí média stará, ale i mění způsoby svého chování a myšlení. Otázku, do jaké 

míry je toto tvrzení pravdivé, zatím ponechme otevřenou, odpověď na ni se alespoň 

zčásti snažím najít v jedné z následujících kapitol. Ať už je však odpověď jakákoliv, 

nemění nic na tom, že vztah dětí a dospívajících k novým technologiím se těší značné 

pozornosti nejen akademických, ale i marketingových studií. Naopak vztah 

dospívajících a mladých dospělých k televizi jakožto starému médiu je v současných 

mediálních studiích a s nimi souvisejících vědách marginálním tématem.  

Počátečním impulsem pro vznik předkládané práce byla přednáška Milana 

Krumla, který se v rámci předmětu Mediální kritika zmínil o tom, že televizní publika 

neustále stárnou a pro televizní společnosti je stále náročnější přilákat k obrazovkám 

mladé diváky, kteří mají specifické nároky na povahu pořadů, které sledují, čímž se 

značně odlišují od starší populace televizních diváků.  

Při sestavování tezí mi konzultantka doporučila zaměřit se nejen na studium 

televize v její klasické podobě, ale také na vztah teenagerů k využívání televizních 

obsahů dostupných prostřednictvím internetu, jelikož tyto dvě formy přístupu nelze 

v současném digitálně provázaném světě médií navzájem oddělovat. Za tuto radu jí 

velmi děkuji, jelikož mi zcela jistě ušetřila mnoho problémů, s nimiž bych se při 

zpracování práce následně potýkala.  

Je proto poměrně překvapivé, že jsem se při studiu literatury nesetkala 

s odborným textem, který by vzájemně blíže propojoval obě dvě tyto oblasti, tedy 

způsoby užívání klasického televizního vysílání a užívání televizních obsahů 

dostupných prostřednictvím nových médií. Právě kvalitativní popsání těchto dvou 

                                                 
1 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. 
Publikace. Praha: Český statistický úřad, 2011. [online]. Zveřejněno 16.11.2011. [cit. 2011-01-02]. 
Dostupný z WWW http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 
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vztahů k užívání televizních obsahů českými středoškolskými teenagery je jedním 

z hlavních cílů předkládané práce. Ta je členěna na část teoretickou a empirickou.  

V teoretické části práce se snažím shrnout aktuální poznatky z oblastí, jež se 

dotýkají nejen současných přístupů diskutovaných v rámci televizních studií, jež musely 

být po nástupu digitálních technologií podrobeny důkladné revizi, ale přibližuji také 

technologické a společenské aspekty ovlivňující způsoby užívání televizních obsahů. 

Jelikož se ve své práci věnuji tomu, jak televizi a televizní obsahy dostupné 

prostřednictvím internetu užívají teenageři, nebylo možné v teoretické části práce 

opominout ani specifické chování této věkové skupiny ve vztahu k vybraným médiím. 

V empirické části práce jsem se snažila najít odpovědi na otázky týkající se 

vztahu českých středoškoláků ke sledování klasického televizního vysílání a sledování 

televizních obsahů prostřednictvím nových technologií, především počítače 

s připojením k internetu. Při výzkumu jsem využila metod kvantitativního i 

kvalitativního sběru a analýzy dat. Pomocí dotazníkového šetření jsem se snažila získat 

kvantifikovaná data týkající se například vybavenosti domácností a pokojů respondentů 

vybranými médií či jsem se zaměřila na vybrané způsoby sledování televize a video 

obsahů dostupných na internetu. Takto získaná data se zčásti stala východiskem pro 

následné kvalitativní rozhovory, jejichž prostřednictvím jsem se snažila zjistit konkrétní 

způsoby užívání televizních obsahů a motivy, které k nim vedou. 

 

 

1. Teoretické ukotvení výzkum ů užití médií 
 

1.1 Publikum versus uživatel. Prom ěňující se povaha 
recipient ů mediálních obsah ů 

S rozvojem mediálních technologií je neoddělitelně spjato formování publik, 

která se kolem jednotlivých médií a jimi přenášených obsahů utvářela – čtenářů novin a 

časopisů, rozhlasových posluchačů, televizních diváků. S rozvojem informačních a 

komunikačních technologií se utvářejí nové skupiny příjemců a uživatelů nových médií, 

jejichž chování se v mnohém výrazně odlišuje od publik spjatých s tradičními médii 

masové povahy.  

Jan Jirák a Barbara Köpplová na obecné úrovni teorie publik připomínají, že 

publikum není statickou kategorií, ale „proměňuje se spolu s podmínkami, v nichž se 
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nalézá, ať se jedná o podmínky společenské, nebo technologické“ (Jirák, Köpplová, 

2009: 218). S rozvojem interaktivních digitálních médií, která výrazně proměňují 

kontexty, v nichž je publikum ustaveno (Nightingale, 2011: 7), získává mezi akademiky 

na důležitosti otázka potřeby aktualizace auditoriálních studií. Ta byla po dlouho dobu 

formována pod tlakem přenosového modelu komunikace, který publika či jedince 

tvořících publikum vnímal především jako poslední bod při přenosu jednosměrné 

masové komunikace  

Tuto tradiční představu publika napadá především internet, který vytvořil zcela 

nový prostor pro komunikaci. Jeho hlavní strukturální povaha tkví v posunu přenosu 

sdělení od jednoho zdroje k mnoha příjemcům k možnosti mnoha zdrojů šířit sdělení 

k mnoha adresátům. Jay Rosen v této souvislosti přichází s tvrzením, že mediální 

systém ztratil kontrolu nad svým publikem. To nyní označuje jako „lidé dříve známí 

jako publikum“.  Publikum bylo dříve koncovým příjemcem mediální jednosměrné 

komunikace. V rámci vysílacího systému soupeřilo jen několik málo firem, jež bylo 

slyšet, zatímco zbytek populace poslouchal. Současní „lidé dříve známí jako publikum 

jsou veřejností učiněnou skutečnější, méně smyšlenou, schopnější a méně 

předvídatelnou“ (Rosen, 2006). Také Sonia Livingstoneová, podle níž už mediovaná 

komunikace v éře internetu neznamená jen masovou komunikaci (‘od jednoho k 

mnoha’), ale spíše umožňuje vzájemnou komunikaci (‘od jednoho k jednomu’ nebo ‘od 

mnoha k mnoha’), si v této souvislosti klade otázku, zda už je koncept publika jako 

takového překonaný (Livingstone, 2004:75). 

Nico Carpentier považuje za jednu z hlavních inovací v současném mediálním 

světě uživateli generovaný obsah a ptá se, zda jeho rozšíření způsobí nutnost modifikace 

teorie publika. Donedávna pouze příjemce sdělení se nyní může stát i jeho producentem, 

což lze vnímat jako součást dalšího vývoje narůstající autonomie publika (Carpentier, 

2011: 199). Pro toto chování uživatele, který je zároveň producentem, zavedl Axel 

Bruns označení produsage2 (Bruns, 2007). 

Pro komplexnější pochopení aktuálních otázek auditoriálních studií považuji za 

vhodné ve stručnosti přiblížit základní přístupy ke studiu publik. Carpentier navrhuje 

zaměřit se pro lepší pochopení konceptu publika na následující protichůdné dimenze – 

publikum vnímané na škále mikro-makro roviny a zároveň se pohybující v intencích 

pasivní-aktivní uživatelé médií.  

                                                 
2 Tímto konceptem se podrobněji zabývám v podkapitole 2.3 Změny v chování mediálních uživatelů: 
Fragmentizace publik a individualizace sledování. 
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„V mikro přístupu jsou základním stavebním kamenem publika jedinci, zatímco 

v makro přístupu jsou zdůrazněny kolektivní aspekty.“ Příkladem artikulace publika na 

mikroúrovni je například studium užití a uspokojení. Protipól představují vyjádření 

publika jako masy, trhu nebo veřejnosti (Carpentier, 2011: 195). Orientaci akademiků 

na mikroúroveň individuálního uživatele žijícího v určitém sociálním prostředí a aktivně 

nakládajícího s mediálními obsahy, podpořil především tzv. etnografický obrat (Jirák, 

Köpplová, 2009: 235). V této době se do popředí zájmu dostávají také malé komunity 

jako rodina, skupina vrstevníků nebo pracovních kolegů.3 

Z hlediska teorie se akademici na škále aktivní-pasivní více zaměřovali na 

aktivní části publika. O aktivitě publik se poprvé hovoří v souvislosti jejich interakce 

s mediálním obsahem.4  Vysoký stupeň aktivity publika předpokládá už zmiňovaná 

teorie užití a uspokojení (Katz, Blumler a Gurevitch, 1974). I přes kritiku, které byla 

tato teorie podrobena5, je zde patrný její přínos. A to nejen v důrazu na aktivitu 

jednotlivých členů publika, ale také vzhledem k převrácení do té doby preferovaného 

modelu zdroj – zpráva – příjemce (Nightingale, 1996: 8). K následnému posunu 

vnímání aktivity publika dochází v závislosti na uživatelem vytvářeném obsahu, kdy se 

publikum stává účastníkem procesu produkce. „Mediální profesionál už není jediným, 

kdo má kontrolu nad procesem produkce“ (Carpentier, 2011: 200). 

V důsledku proměňujícího se chování publik někteří akademici navrhují zcela se 

od tohoto termínu odklonit a nahradit jej termínem uživatelé. I v tomto případě však 

Livingstoneová upozorňuje na nepřesnost tohoto výrazu, který nerozlišuje mezi užitím 

médií a jakéhokoliv jiného předmětu. Nepostihuje tak pro média jedinečnou schopnost 

zprostředkování komplexních a smysluplných textů. I navzdory tomu autorka považuje 

tento termín za užitečný, neboť mnoho současných výzkumů se soustřeďuje na média 

především jako na technologie a uživatelsky domestikované produkty. „Vztah lidí 

k médiím není konstruován jen v pojmech sledování, čtení nebo poslouchání, ale také 

užívání, spotřeba a vlastnictví“ (Livingstone, 2002: 9). Livingstoneová zároveň dodává, 

že neexistuje přiléhavý termín, kterým by se dal popsat vztah lidí k médiím 

(Livingstone, 2002: 8).  

                                                 
3 Na škále mikroúrovně a makroúrovně tyto malé skupiny představují mezo rovinu. 
4 Lidský jedinec je zde vnímán jako aktivní nositel významu. Příkladem tohoto přístupu je Hallova teorie 
zakódování a dekódování (1980) a Fiskeho koncept aktivního publika (Fiske 1987). 
5 Teorie například opomíjí možnost, že sama média mohou vytvářet či podporovat některé potřeby, 
nezabývá se tím, co se děje, pokud nejsou potřeby uspokojeny, soustředí se především na to, proč lidé 
konzumují média, ale už si nevšímá okolností, za nichž k interpretaci dochází či přehlíží skutečnost, že 
kontakt s médii může být pro řadu lidí „sociální zkušeností“ svého druhu (Jirák, Köpplová, 2009: 226). 
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K označení uživatel se kloní i Rosen, který navrhuje neklást tak velký důraz na 

platformu doručování. „Uživatel je více aktivní identitou, což funguje pro všechny 

platformy“ (Rosen, 2010). Naopak Couldry i v digitální éře, kdy se hypoteticky každý 

může stát mediálním producentem, navrhuje zachovat termín publikum. Jedná se totiž 

pouze o jeden faktor, který narušuje tradiční „publikum“ v digitálním věku. „Výzkum 

publika (audience research) je stále dobrým označením pro tuto linii výzkumu“ 

(Couldry, 2011: 213). 

Také Carpentier poukazuje na některá úskalí, která jsou s nadměrně 

optimistickým užíváním termínu uživatel především ve vztahu k online médiím spojena. 

Jedná se především o mylnou představu, že všechna publika participačních médií jsou 

aktivními účastníky mediální produkce. Zároveň představy uživatele a produsera 

problematicky privilegují online mediální světy jako místa aktivity publika. Taktéž je 

nutné si uvědomit, že jedinci se mohou svým přístupem k mediálním technologiím a 

obsahům výrazně lišit. Někteří lidé budou obecně jednorozměrnými uživateli (v jeden 

okamžik užívají jedno médium), zatímco jiní budou mnohorozměrnými uživateli (v 

jeden okamžik přistupují k více médiím, mnohdy prostřednictvím stejného zařízení) 

(Carpentier, 2011: 200–201). 

V důsledku segmentace publik využívají rozdílní lidé s rozdílnými zájmy média 

více individualizovaným způsobem. Klíčovými pojmy výzkumu publik v novém 

mediálním prostředí se proto stává volba, výběr, vkus, fanouškovství, intertextualita, 

interaktivita (Livingstone, 2004: 79). Proměnám publika a mediálních uživatelů pod 

vlivem nových technologií se podrobněji věnuji v podkapitole 2.3 Změny v chování 

mediálních uživatelů: Fragmentizace publik a individualizace sledování. 

 

S proměňujícími se publiky se mění i média jakožto mediální instituce. Někteří 

autoři proto v souvislosti se zánikem publik hovoří i o zániku médií. Couldry píše: 

„Zánik ,publika̒  je pro mnoho lidí spojen se zánikem toho, co jsme nazývali média.“ Na 

mysli tím má soubor hlavních mediálních institucí, které po desetiletí v každodenním 

životě hrály nepostradatelnou roli (Couldry, 2011: 214). Rosen budoucím francouzským 

novinářům během inaugurační přednášky řekl: „Digitální revoluce přinesla novou 

rovnováhu moci, nástroje produkce a moci distribuce dává do rukou lidí dříve známých 

jako publikum. A vy nyní máte příležitost stát se novináři, kteří byli dříve známí jako 

média“ (Rosen, 2010). 
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1.2  Vymezení pojmu nová média a televize 
Jelikož se ve své práci věnuji vztahu diváckého užívání televize a nových médií, 

považuji za relevantní, ještě před tím, než se budu podrobněji věnovat nejvýznamnějším 

přístupům v historii studií sociálního užití médií, ve stručnosti zmínit možné definice a 

chápání nových médií, a to jak obecně, tak ve vztahu k předkládané práci. 

Již samotné vymezení pojmu médium6 může být vzhledem k množství definic 

používaných v různých kontextech problematické. Systematizovat toto široké pojetí 

médií pomáhá klasifikace na primární7, sekundární8, terciární a kvartární média, z níž je 

jednoznačně patrné, že historicky v centru zájmu mediálních studií stála terciární 

(masová) média, jež „multiplikují sdělení veřejného charakteru a rozšiřují je směrem 

k širokému rozptýlenému, rozmanitému a individuálně neurčenému anonymnímu 

publiku“ (Šmíd, 2007: 117). 

 Dle výše uvedené klasifikace jsou nová média synonymem pro média kvartární 

(taktéž označovaná jako síťová). Denis McQuail za podstatné rysy nových médií 

považuje „vzájemné propojení; přístupnost pro individuální uživatele jako odesílatele i 

příjemce; interaktivitu; rozmanité způsoby použití a otevřený charakter; 

všudypřítomnost a ,decentralizaciʻ“ (McQuail, 2009: 50). 

 

Leah A. Lievrouwová a Sonia Livingstoneová nová média definují jako informační 

a komunikační technologie a jejich související sociální kontexty, jež tvoří infrastruktura 

tří propojených prvků, a to:  

1. technologických artefaktů nebo zařízení užívaných ke komunikaci nebo přenosu 

informací 

2. aktivit a postupů, jež lidem slouží ke komunikaci nebo sdílení informace 

3. společenského uspořádání a organizací, které se vyvinuly okolo těchto zařízení a 

zvyků (Lievrouw, Livingstone, 2006: 23). 

 

 Samotný pojem nová média, který zhruba v polovině 90. let minulého století 

nahradil do té doby používané označení multimédia, je však spíše výsledkem 

                                                 
6 Opustíme-li diskurs sociální komunikace, v jejímž rámci médium obecně označuje prostředek sloužící 
k přenosu a uchování sdělení v prostoru a čase, zahrnuje pojem médium také komunikační kanál, sociální 
instituci a organizaci masové kultury (Šmíd, 2007: 118). Podle Krotze média současně fungují na čtyřech 
rozdílných úrovních: jako technologie, sociální instituce, jako organizační nástroj a způsob, jakým je 
obsah ustavován na scénu, a jako prostor zkušenosti recipienta (Krotz, 2009: 23). 
7 Komunikační kódy, přirozený jazyk, nonverbální komunikace. 
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marketingových prezentací a akademická obec není jeho užívání příliš nakloněna.9 

Pojem nová média proto velmi často nahrazují synonymní označení jako hypermédia, 

digitální, síťová či onlinová média, jejichž cílem je přesněji vymezit podstatu fungování 

těchto nových médií. Mnoho autorů v mnou prostudovaných textech pracovalo 

s termínem informační a komunikační technologie (ICT), který budu taktéž nejčastěji 

využívat.  

Významová mnohoznačnost je spojena také s označením televize. To může 

označovat televizi jako obsah, instituci nebo například televizor. V následujícím textu se 

proto budu snažit používat konkrétnější označení, z nichž bude patrné, jaký význam 

slova televize mám konkrétně na mysli – televizní obsah/produkce, televizní 

producenti/vysílatelé, televizní přijímač. 

 Mnohovrstevnatému vnímání médií se podrobněji věnuje koncept dvojí 

artikulace popsaný v podkapitole 1.2.2 Médium jako objekt i text: koncept dvojí 

artikulace. Televizi z pohledu proměňující se technologie, obsahu a sdílení zkušenosti 

se podrobněji věnuji v kapitole 2.2 Proměny televize v digitálním prostředí. 

 

 

1.2.1 Nová média jako nový distribu ční kanál audiovizuálních 

obsah ů 

Ve vztahu k tématu předkládané práce se zaměřím na nová digitální média 

především jako na další distribuční kanál audiovizuálních obsahů produkovaných 

profesionálními organizacemi/komerčními subjekty. Z technologického hlediska lze 

základní způsoby šíření přenosu audiovizuálních obsahů prostřednictvím internetu 

rozčlenit na „stream“10 a „download“11. Pro lepší vymezení své práce jsem se rozhodla 

vytvořit následující pracovní kategorie, jejichž prostřednictvím se pokusím rozlišit 

různé způsoby sledování audiovizuálních obsahů prostřednictvím internetu, a to 

především z pohledu vnímání běžného uživatele, nikoliv striktně v intencích 

jednotlivých technologií přenosu dat. 

                                                                                                                                               
8 Technické prostředky umožňující překonávat časové a prostorové bariéry a usnadňující tak 
interpersonální komunikaci, např. telefon, záznamové nosiče. 
9 Nejčastěji se objevuje argument, že každé médium bylo v době svého vzniku považováno za nové. 
Diskutabilní je i skutečná novost těchto médií, která z velké části jen rozšiřují možnosti svých předchůdců 
(Tejkalová, 2009: 47). 
10 Streamování představuje tok/proud dat posílaných ze serveru poskytovatele do počítače příjemce. 
11 Je vytvořena kopie souboru, kterou si uživatel stáhne a uloží ve svém počítači nebo do vyrovnávací 
paměti prohlížeče. 
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1. Online vysílání v reálném čase: 

Jedná se o živý přenos, který probíhá v reálném čase, tzn. obsah je dostupný pouze po 

krátký časově omezený úsek, který je většinou totožný s vysíláním dostupným 

prostřednictvím televizoru. Příkladem je přenos sportovních utkání nebo 

zpravodajského televizního kanálu ČT24. Jinými slovy se jedná o téže obsah, který je 

možné v danou dobu sledovat i prostřednictvím televizoru. Počítač se při této formě 

sledování plně transformuje do funkce televizoru. 

 

2. Video streamované z archivu:12 

Audiovizuální obsah je dlouhodobě uložen na serveru provozovatele služby a je 

uživateli dostupný v jakémkoliv čase, kdy se jej rozhodne sledovat. Pro tuto formu 

přenosu proto také bývá využíváno označení video na vyžádání (video on demand). 

Tato oficiální úložiště televizních obsahů bývají nejčastěji označována jako archivy 

nebo knihovny. Ve vztahu k této formě distribuce televizních obsahů prostřednictvím 

internetu budu používat nejčastěji označení úložiště nebo video servery, které si pro 

potřeby své práce rozčlením ještě do tří kategorií, a to na oficiální archivy televizních 

stanic13 jako je například iVysílání České televize, na neoficiální video servery nabízející 

ke zhlédnutí seriály a další pořady v plné délce14, mezi ně patří například Kinotip, a na 

video servery zaměřené na krátká videa,15 nejznámějším příkladem je YouTube. 

Podmínkou pro tento typ sledování audiovizuálních obsahů je připojení k internetu 

s odpovídající rychlostí a stabilitou přenosu dat. Zcela klíčové je samozřejmě samotné 

                                                 
12 Toto označení není zcela přesné, protože video obsah bývá v mnoha případech šířen prostřednictvím 
technologie download, avšak obsah se neukládá do počítače příjemce, kde by zůstal k dispozici 
k pozdějšímu přehrávání, ale ukládá se do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče, ze které je 
přehráván. Z pohledu uživatele se však jedné o obdobný způsob sledování jako v případě streamování, 
video totiž většinou začíná hrát ještě dříve, než je dokončeno jeho ukládání do paměti prohlížeče. Tento 
proces bývá v hovorové mluvě většinou označován jako „načítání“. 
13 Pro oficiální archivy televizních stanic často platí nejrůznější omezení. Dostupné jsou zde pouze pořady 
a seriály, k nimž provozovatel vlastní autorská práva. Zároveň je přístup k těmto obsahům lokálně 
omezený, většinou vymezený územními hranicemi státu. Divák v České republice si proto z webu 
televizní stanice FOX nepřehraje nejnovější díl seriálu Simpsonovi, ačkoliv pro lidi pohybujících se na 
území Spojených států je epizoda volně dostupná. 
14 V případě webů, jejichž prostřednictvím se lze dostat k obsahům, k nimž poskytovatelé nevlastní 
autorská práva, se často jedná o shromáždění odkazů směřujících na různé další weby mnohdy fungující 
v zahraničí. Pro účely mé práce ovšem není klíčové zabývat se legálností/ilegálností těchto serverů.  
15 Jedná se především o hudební videa, vtipná videa, filmové ukázky, reklamy, amatérská videa atd. 
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vlastnictví odpovídající technologie a hardwarového vybavení.16 Tato forma přenosu se 

nachází na pomezí online vysílání v reálném čase a stahování. 

 

3. Stahování/downloads:  

Televizní obsah je spouštěný ze souborů, které jsou od poskytovatele přesunuty ke 

konzumentovi a zůstávají u něj uložené. Pro samotné sledování už není nutné připojení 

k internetu.  

 

Zaměříme-li se na videa streamovaná z archivů a na jejich stahování, poskytují 

divákům obě tyto formy distribuce televizních obsahů vyšší míru svobody než tradiční 

televizní vysílání. Tato svoboda představuje vyvázání ze závislosti na vysílacím čase a 

nutnosti vlastnit televizní přijímač. 

Vyvázáním ze závislosti na vysílacím čase stažené video obsahy stejně tak jako 

televizní archivy následují videorekordéry, které umožnily sledování zaznamenaného 

pořadu nezávisle na vysílacím schématu televize. Tuto možnost nabízejí i úložiště videí 

na internetu, jež však výrazným způsobem zjednodušují přístup k požadovaným 

obsahům.17 V porovnání s klasickým televizním a online vysíláním v reálném čase tak 

uživatel disponuje vyšší mocí nad sledovaným obsahem. Podobně jako v případě videa 

nejenže sám určuje „dobu vysílání“, ale také se může volně pohybovat záznamem, tzn. 

sledovat pouze vybrané pasáže, vracet se k zajímavým nebo nejasným okamžikům, atd. 

V případě stahování je nutné obsah nejprve uložit do počítače, poté ještě narůstá míra 

svobody s jeho dalším nakládáním – k přehrávání není nutné připojení k internetu, 

obsahy mohou být různým způsobem archivovány nebo dále přenášeny pomocí flash 

disku. 

Zároveň přestává být v důsledku mediální konvergence18 sledování televizních 

obsahů vázáno výhradně na televizní přijímač (popřípadě spojený s videorekordérem) a 

na prostor, ve kterém se televizor nachází. Audiovizuální obsah uložený v 

digitalizované podobě v archivech a na video serverech je prostřednictvím přenosného 

                                                 
16 Zatímco televizor už je zcela samozřejmou součástí domácností a lidé jej nevlastní většinou pouze 
z přesvědčení, vybavenost českých domácností počítači se navzájem velmi odlišuje a je do značné míry 
determinována věkem. Přehled o vybavenosti českých domácnosti televizí a internetem je součástí 
kapitoly 3.2.1 Mediální vybavenost domácností.   
17 Pro získání videonahrávky bylo nutné zapojení fyzické osoby, která videorekordér zapnula nebo 
nastavila na nahrávání. Zároveň musel dotyčný o vysílaném obsahu vědět, aby se na jeho zaznamenání 
připravil. 
18 Konceptem mediální konvergence se podrobněji zabývám v kapitole 2.2.1 Digitální revoluce a koncept 
konvergence. 
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notebooku nebo mobilního telefonu dostupný na jakémkoliv místě, kde se lze připojit 

k internetu. Tato podmínka v případě stahování zcela odpadá.19  

Zatímco klasické televizní vysílání, i když stále více diverzifikované rozšiřující 

se programovou nabídkou, doposud představuje jednosměrný tok audiovizuálního 

obsahů šířených z centra k divákům, umožňuje vyhledávání a sledování televizní 

produkce online větší interaktivitu. Prostředí internetu zároveň tvůrcům pořadů 

umožňuje posílit vazbu diváků ke sledovanému pořadu nebo seriálu. Oficiální archivy 

televizních stanic jsou propojené s webovými stránkami jednotlivých pořadů, jež 

poskytují řadu doplňujících informací o tvůrcích a protagonistech či nabízejí video 

pasáže, které nebyly do výsledného sestřihu pořadu zařazeny. Diváci zároveň mají 

možnost o každé zhlédnuté epizodě debatovat v diskusi, v případě reality show mohou 

častokrát ovlivnit vývoj událostí svým hlasováním. Jelikož je obsah ke svým 

spotřebitelům doručován prostřednictvím různých platforem, nejčastěji se jedná o 

souběžné využití televize, internetu, mobilních telefonů a dalších digitálních 

obrazovkových zařízení, hovoříme o tzv. multiplatformitě (Roscoe, 2004). 

 

  

1.3 Prom ěny p řístup ů ke zkoumání užití médií 
 

1.3.1 V hlavní roli jedinec: dekódování textu a etn ografický obrat 

Obdobně jako v případě jakýchkoliv jiných vědeckých témat procházel a stále 

prochází přístup akademiků ke zkoumání příjemců a uživatelů médií neustálou 

proměnou. Tu se v úvodu sborníku Rethinking the media audience (1999) snaží 

postihnout Pertti Alasuutari, který člení studia recepce mediálních textů a přístupy 

k výzkumu jejich konzumentů do tří generací. 

Za zrod recepčních studií ve výzkumu masové komunikace autor považuje 

článek Stuarta Halla Encoding and Decoding in the Television Discourse (1974), který 

příjemci sdělení připisuje určitý druh sémiotické moci.20 Alasuutari však zároveň 

připomíná, že Hall nadřadil sémiotický přístup k textu technickým aspektům, aniž by se 

přitom podrobněji zaměřil na text samotný. I přesto vedl model zakódování/dekódování 

                                                 
19 Předpokládáme, že technologická zařízení (mobilní telefon, notebook a další) disponují odpovídajícím 
hardwarem a softwarem a umožňují přehrávání videí, popř. připojení k internetu. 
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k vytvoření série empirických výzkumů vztahujících se k recepci (především 

televizních) obsahů rozdílnými publiky (Alasuutari, 1999: 2–4). 

Jedním z prvních byla studie Davida Morleyho The Nationwide Audience21 

(1980), jež byla pro své laboratorní podmínky, v nichž byl výzkum realizován a 

opomíjel tak svobodnou volbu pořad sledovat, podrobena ostré kritice akademiků a 

následně i autora samotného. Na akademickém poli o sobě dal Morley opět vědět o šest 

let později prací Family television (1986), která se stala jednou z nejcitovanějších 

etnografických studií televizního publika. Právě etnografie publika podle Alasuutariho 

představuje druhou generaci studia publik. Etnografové se při svých výzkumech často 

zaměřených na sociální užití televize odklánějí od mediálního textu ke kontextu 

domova, v jehož rámci konzumace mediálních obsahů nejčastěji probíhá, a sledují, 

jakou roli hrají média v každodenním životě jednotlivce a rodiny či jakým způsobem 

mediální užití odráží a reprodukuje mocenské vztahy v rodině (Alasuutari, 1999: 5). 

Tuto změnu pohledu na studia publik přináší takzvaný etnografický obrat, který Shaun 

Moores datuje do období konce 70. let 20. století a jehož vliv je nejzřetelnější 

v auditoriálních výzkumech následujícího desetiletí (Moores, 2000: 1).  

 Koncem 80. let 20. století je jako nedostačující kritice podroben i etnografických 

přístup, který nahrazuje konstruktivistický pohled třetí generace studií recepce. 

Počátečním bodem výzkumu a jeho objektem by měl být každodenní život jedince 

v sociálním a kulturním prostředí, jakož i mediální kultura jako celek, což začleňuje 

druhou generaci výzkumů do širšího kontextu sledovaného prostředí (Alasuutari, 

1999:6). 

 Podle Maren Hartmannové je takovýto posun od jednoho extrému (individuální 

mediální text) k druhému (celkový diskurs mediální kultury) hlavním problémem 

mnoha snah přetvořit koncepty publik a mediálního užití. Autorka zároveň připomíná, 

že přestože je třetí generace širší než druhá, neznamená to, že zahrnuje i generaci první 

(Hartmann, 2006: 82). 

 Podle Hartmannové může být studium mediální spotřeby komplexní, pouze 

pokud výzkum kromě kontextu zahrne i v současnosti opomíjený text. Toho lze dle 

autorky dosáhnout návratem k Silverstonově konceptu dvojí artikulace (double 

                                                                                                                                               
20 Sdělení jsou vysílatelem zakódována do určité podoby, která předpokládá jistý druh dekódování. 
Příjemce však může na základě své zkušenosti sdělení dekódovat i jiným způsobem než autor sdělení 
zamýšlel. 
21 Výzkum se zabýval dekódováním určitých mediálních obsahů jednotlivci diferencovanými v závislosti 
na třídě, pohlaví a etniku. 
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articulation) médií a komunikačních a informačních technologií, popřípadě jeho 

rozšířením na trojí artikulaci (triple articulation) (Hartmann, 2006). 

 

 

1.3.2 Médium jako objekt i text: koncept dvojí arti kulace 

Koncept dvojí artikulace vychází z představy, že mediální technologie jsou 

specifickými předměty spotřeby, které nepředstavují jen materiální artefakty, ale 

zároveň jsou nositeli významu, jinými slovy textem. V případě televize tuto dvojí 

artikulaci představuje na jedné straně stojící technická dimenze zařízení zahrnující jeho 

design, reklamou konstruovaný obraz a jeho uzpůsobení domácímu vnímání, a na straně 

druhé komunikace, kterou médium zprostředkovává, tedy proud audiovizuálních sdělení 

(Silverstone, 1994: 123). Tyto dvě dimenze pojetí médií je nezbytné podrobovat 

společným analytickým šetřením (Hartmann, 2006: 85). 

Dvojí artikulaci médií lze interpretovat také ve vztahu k artikulaci veřejného a 

soukromého prostoru, do nějž média vstupují. Takovouto dynamiku vztahů v televizní 

kultuře popsal už v sedmdesátých letech minulého století ve svém konceptu mobilní 

privatizace Raymond Williams (Williams, 2003). Toto pojetí dvojí artikulace vychází 

z představy, že technologický předmět a mediované sdělení jsou naplněny veřejnými 

významy, které jsou následně včleněny do privátní oblasti domácnosti, aniž by bylo 

možné rozlišit pevné hranice mezi oběma sférami (Hartmann. 2006: 86). Média jakožto 

materiální objekt i přijímaný text jsou předmětem spotřeby, což podle Livingstoneové 

determinuje i dvojí artikulaci mediálních uživatelů jako občanů a spotřebitelů 

(Livingstone, 2007: 17–18). 

Obsah sdělení bývá akademiky zpravidla opomíjen, což je podle Hartmannové 

fundamentálním nedostatkem konceptu dvojí artikulace, který je zároveň v důsledku 

opouštění tradičních etnografických výzkumných metod odsouván stále více do pozadí. 

Autorku o důležitosti obsahu sdělení přesvědčila její vlastní výzkumná zkušenost, když 

sama tento fakt nezahrnula do své práce. „Nebylo tak porozuměno tomu, proč byly 

určitým užitím naplněny komunikační nebo jiné potřeby, které by nesplnila jiná média“ 

(Hartmann, 2006: 86, 92–93). 

Návrat k mediální etnografii a zapojení konceptu dvojí (popřípadě trojí) 

artikulace je podle Harmannové důležitou součástí stávajícího studia domestikace, 

v jehož rámci byl vytvořen i koncept dvojí artikulace (ibid.). 
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1.3.3 Mediatizace a domestikace 

Výše nastíněný koncept dvojí artikulace přiblížil jednu z cest, kterou se může 

současný výzkum užívání mediálních technologií ubírat. Hartmannová jej v odkazu na 

práci Rogera Silverstona úzce propojuje s konceptem domestikace (domestication), 

který zároveň považuje za předpoklad šířeji pojatého konceptu mediatizace 

(mediatization), jež se v současných studiích stává stále více diskutovaným přístupem. 

Oba dva procesy, domestikace a mediatizace, se střetávají v každodenním životě 

(Hartmann, 2009). 

Nejprve se pokusím ve stručnosti nastínit koncept mediatizace, který patří 

k jednomu z nejaktuálnějších přístupů zahrnujících výzkum mediálních technologií. 

Následně se budu podrobněji věnovat konceptu domestikace, jež je pro mou práci 

přínosný svým strukturovaným pohledem na „životní cestu“, jež jednotlivé mediální 

technologie urazí před a po vstupu do domácností svých uživatelů. 

 

 

1.3.3.1 Mediatizace 

Koncept mediatizace se snaží postihnout a předpovědět vývoj mediálních logik 

v mnoha různých společenských oblastech. „Mediatizace popisuje transformaci mnoha 

různorodých sociálních a kulturních procesů do forem nebo formátů vhodných pro 

mediální reprezentaci“ (Couldry, 2008: 378). Obdobně jako v případě dalších termínů 

užívaných v mediálních a kulturálních studiích však neexistuje jednotné vymezení 

tohoto pojmu. To se v různé míře diferencuje v závislosti na autorovi a době probíhající 

diskuse (Lundby, 2009: 1).22  

Za esenciální lze považovat přístup Friedricha Krotze, na nějž ve svých pracích 

odkazuje velké množství autorů. Krotz popisuje mediatizaci jako metaproces23, který by 

měl být porozuměn obdobně jako globalizace, individualizace a komercializace, tedy 

jako utřiďující princip, který nám pomáhá porozumět specifickým událostem a 

                                                 
22 Situaci ještě komplikuje terminologické zakotvení v rámci jednotlivých jazyků. Pojem mediatization a 
medialisation pochází z německého jazykového kontextu, zatímco v anglickém prostředí se donedávna 
užívalo hlavně označení mediation, od nějž se však postupně ustupuje (Hartmann, 2009: 227). 
23 Metaproces není empirickým procesem, ale je nadřazen teoretickým přístupům, které popisují 
dlouhodobé procesy změny. Metaproces proto nemůže být zkoumán jako jednotlivý transformační 
fenomén, avšak jen díky jeho formulaci je možné strukturovat komplexnost rozdílných empirických dat, 
díky nimž je možné hlouběji porozumět nastávajícím dlouhodobým procesům změny (Hepp, 2009: 140). 
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procesům, které se navzájem ovlivňují, ačkoliv se každý odehrává na určitém kulturním 

poli (Krotz, 2009: 25).  

Winfried Schulz dává mediatizaci do souvislosti se změnami spojenými 

s komunikačními médii a jejich vývojem. Poukazuje při tom na čtyři procesy, jež 

považuje za složky komplexního procesu sociální změny a při nichž hrají média 

klíčovou roli. První proces vede k rozšíření přirozených lidských schopností 

komunikace (extension). Následuje plné nebo částečné nahrazení sociální interakce a 

sociálních institucí. Nemediální aktivity získávají mediální podobu, popřípadě nová 

média nahrazují doposud tradiční formu komunikace (substitution). Při třetím procesu 

dochází k rozpuštění hranic mezi mediovanými a nemediovanými aktivitami 

(amalgamation). Celý proces zakončuje změna, k níž dochází v důsledku pouhé 

existence komunikačního média, jež lidé a instituce přijali za své (accommodation) 

(Schulz, 2004: 88–90). 

Andreas Hepp připomíná, že o vztahu mediální změny a dalších procesů změn je 

třeba teoretizovat komplexnějším způsobem, než činí teorie média (Hepp, 2009: 142). 

Hepp společně s Krotzem popsal mediatizaci jako trojúhelníkové propojení mezi 

mediální technologickou změnou, změnou v komunikaci a sociokulturní změnou. 

Maren Hartmannová ovšem takovýto koncept považuje za příliš obecný a tím pádem 

obtížně uchopitelný (Hartmann, 2009: 228). Nick Couldry vidí nedostatky konceptu 

mediatizace v jeho příliš jednostranné orientaci na mediocentrickou logiku, jež 

nahrazuje další logiky napříč celým sociálním prostorem a opomíjí rozmanitost dalších 

vlivů (Couldry, 2008: 379). 

 

 

1.3.3.2 Domestikace 

Zatímco výše zmíněný koncept mediatizace je metaprocesem, který je pro svoji 

šíři empiricky obtížně uchopitelný, koncept domestikace24 sestupuje k mikroúrovni 

mediálního užití a snaží se postihnout roli všudypřítomných médií v každodenním 

životě, popsat způsoby, jakými jsou média osvojena, používána, ale i odmítána. 

 Označení toho celistvého souboru zacházení a vztahu jedinců k médiím je 

metaforou k zdomácnění divoce žijících zvířat. 

                                                 
24 Domestikace může být chápána jako celistvý teoretický přístup k médiu a jeho roli v každodenním 
životě lidí, domácností a dalších typů organizací, nebo může být definována jako výzkumná metoda 
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Na metaforické úrovni můžeme pozorovat proces domestikace, kdy jsou uživatelé 

v rozmanitých prostředích konfrontováni s novými technologiemi. Tyto ‚cizí‘ a ‚divoké‘ 

technologie musí být ‚vycvičené‘, musí být integrované do struktur, denních rutin a hodnot 

uživatelů a jejich prostředí. 

(Berker, Hartmann, Punie, Ward, 2006: 2)  

 

Pokud byla domestikace úspěšná, je technologie vnímána jako pohodlný a 

užitečný nástroj, který je spolehlivý a důvěryhodný. To je nejčastěji případ telefonu, 

rádia a televize, které ztratily své původní kouzlo a staly se rutinní součástí 

každodenního života. Koncept domestikace se ovšem nezajímá pouze o přijetí 

technologie lidmi, ale také o lidi vytvářející prostředí, které je stále více 

zprostředkované technologiemi (ibid.: 3). 

Koncept domestikace byl postupně aplikován na celou řadu mediálních 

technologií, a to ve vztahu k různým skupinám uživatelů i neuživatelů jednotlivých 

médií. Navzdory tomu, že se původní Silverstonovo pojetí domestikace stalo 

předmětem kritických diskusí a i sám Silvestone byl podle slov svého kolegy Leslie 

Haddona později ke své rané tvorbě skeptický (Haddon, 2007: 27), považuji jeho práci 

za klíčovou ve snaze poskytnout ucelený pohled na jednotlivé dimenze procesu 

integrace jednotlivých mediálních technologií do domácností (potažmo životů 

jedinců).25  

Samotnému procesu domestikace předchází vytvoření produktu/zboží a jeho 

uvedení na trh (fáze komodifikace). Na základě existence produktu mohou 

potencionální uživatelé začít uvažovat o pořízení nové technologie, o níž si vytvářejí 

určitou představu, která je dovede k rozhodnutí, zda si produkt pořídit nebo ne. Tomuto 

rozhodnutí často předchází vzájemná diskuse mezi členy domácnosti (fáze 

imaginace)26. Důvody, které k pořízení technologie vedly, se později nemusejí shodovat 

                                                                                                                                               
k prozkoumání rozmanité dynamiky, která vzniká mezi uživateli a technologiemi při vstupu technologií 
do každodenních životů (Berker, Hartmann, Punie, Ward, 2006: 9). 
25 Pojetí jednotlivých fází popisu toho, jak média vstupují do našich domovů, jak jsou v nich fyzicky (a 
také symbolicky) umístěné, jak zapadají do našich každodenních rutin a tak se podílejí na strukturování 
našeho času či jak je prezentujeme před ostatními, čímž o sobě vytváříme určitá sdělení, prošlo 
v závislosti na tom, jak Silverstone revidoval své myšlenky, určitou proměnou. Například v knize 
Television and Everyday Life (1994) Silverstone rozlišuje šest dílčích procesů konzumace mediálního 
objektu, následně redukoval počet navzájem souvisejících dimenzí pouze na tři (Silverstone, Haddon, 
1996). 
26 Tento proces se neodehrává jen na úrovni jedince nebo domácnosti, ale také například na úrovni určité 
organizace nebo společnosti jako celku (Hartmann, 2009: 235). 
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s nejčastějším způsobem užívání.27 Bakardjieva zároveň připomíná, že vliv na uvedení 

nového média do existujících struktur domácnosti má tzv. warm expert. Tedy důvěrná 

osoba, na niž se mohou ostatní spolehnout v případě, že budou potřebovat s užíváním 

nové technologie pomoci (Bakardjieva, 2005: 98–99). V případě nových technologií za 

jejich pořízení do domácnosti nejčastěji lobbují teenageři (Ling, Thrane, 2001: 2). 

Samotné zakoupení technologie (fáze přivlastnění/přisvojení) představuje 

okamžik, kdy objekt překročí hranici mezi formálními a morálními ekonomikami, 

přestává být komoditou a získává určitý význam v prostředí, do něhož byl uveden. 

Fyzické umístění technologie (fáze objektifikace) v prostoru domácnosti zahrnuje nejen 

estetickou složku, ale i složku funkční či identifikační. Umístění zařízení na konkrétní 

místo v domácnosti může podporovat jeho užívání nebo naopak komplikovat či úplně 

zamezovat v přístupu určitým členům domácnosti. Domestikace tak vytváří přidaný 

soubor parametrů, které determinují povahu, účel a funkcionalitu technického zařízení 

(Bakardjieva, 2006: 64). Zároveň v čase proměňující se umístění média v domě ilustruje 

jeho průnik do stále intimnějších sfér lidského života. Názorným příkladem je televize a 

způsob, jakým kolonizovala naše domovy. Zatímco zpočátku byl této ve své době nové 

technologii považované za cizince umožněn vstup pouze do obývacího pokoje, jakožto 

nejformálnějšího místa v domě, kde bývají přijímané návštěvy, s postupujícím 

zdomácněním byla zvána i do intimnějších pokojů v domě jako je ložnice nebo 

kuchyně28 (Morley, 2006: 29). 

Způsoby, jakými je technologie jedinci s ohledem na jejich preference 

využívána, napovídají, jak byla technologie integrována do každodenního života 

domácnosti (fáze inkorporace). Užívaná funkce dané technologie se může v čase měnit, 

nebo zcela vytratit. Zároveň se způsob užití nemusí shodovat se způsobem užití, který 

technologii přiřkli její tvůrci. Vztah k mediální technologii a jejímu užívání vůči 

vnějšímu světu zahrnuje fáze adaptace. (Silverstone, 1994: 123–131) Pozdější studie 

domestikace se zaměřují také na to, jak se během určitého časového období změnil 

vztah k určité technologii. 

                                                 
27 Nejtypičtějším příkladem bývá pořízení počítače kvůli vzdělávacím potřebám dětí, které však následně 
novou technologii využívají ke zcela jiným činnostem. 
28 Ještě výraznější proměnu prodělal telefon. Pevnou linku umístěnou v hale domácnosti nahradila 
miniaturizovaná přenosná osobní zařízení, která jsou mnohými uživateli podobně jako hodinky 
považována za část těla. 
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 Podle Lynn Spigelové koncept domestikace končí okamžikem smart home, kdy 

je domov plně technologickým místem a stává se definovaný technologiemi, které jej 

vytvářejí (Spigel, 2001: 398).  

Výzkum domestikace médií je založený na kvalitativních šetřeních. Raná britská 

studia domestikace v hojné míře využívala kombinaci mnoha etnografických postupů – 

kromě zúčastněného pozorování, hloubkových rozhovorů nebo deníků zahrnovala 

například rozhovory nad alby s fotografiemi, analyzovala rodinné rozpočty nebo 

vytvářela duševní mapy domova. Hartmannová připomíná, že takovéto výzkumy byly 

prováděné během dlouhého časového období velkými týmy badatelů a za významné 

finanční podpory. Snaha jedince zahrnout ve výzkumu tolik aspektů je proto velmi 

problematická (Hartmann, 2006: 93). V důsledku těchto (především finančních) 

omezení výzkumníci k získání informací dnes využívají především hloubkové 

rozhovory a deníky, které v omezené míře doplňují pozorováním. V důsledku tohoto 

odklonu od komplexnějších etnografických metod se ovšem snižuje možnost 

podrobnějšího zaměření na určité výzkumné otázky, například na problematiku 

zacházení s mediálním textem (Haddon, 2006: 199). 

  

 

1.3.4 Nebezpečí technologického determinismu 

Akademici se shodují na tom, že média nejsou příčinou měnících se 

komunikačních návyků. Jelikož však tyto změny k médiím odkazují, je velice snadné 

podlehnout svodům technologického determinismu, který přisuzuje sociální změnu 

technologickým inovacím a podceňuje sociální a kulturní kontext užití. 

 Také koncept domestikace nevěří v jednostrannou moc technologií a nabízí 

způsob, jak popřít technologický a mediální determinismus. Proces mediální spotřeby je 

podle něj nutné chápat v kontextu denních rutin a sociálního začlenění (Berker, 

Hartmann, Punie, Ward, 2006: 5). Technologické inovace je proto vhodné vnímat jako 

proces, který zahrnuje sociální, kulturní, politické, ekonomické a další faktory, včetně 

osob zainteresovaných v tomto procesu.  

 Také ve vztahu k dětem a dospívajícím vyžaduje zkoumání měnícího se 

mediálního prostředí interdisciplinární přístup, který by měl zahrnovat vývojovou a 

sociální psychologii, kulturální a psychologická studia dětství a mládí, studia 

mediálního užití a uspokojení, sociologii volného času a spotřeby a studia recepce 

(Livingstone, 2002: 18). 
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David Morley navrhuje „překročit nešťastný determinismus“ decentralizováním 

médií v analytických rámcích a lépe tak porozumět způsobům, kterými jsou mediální 

procesy a každodenní život navzájem protkané. Je podle něj nezbytné porozumět 

vzájemnému se přizpůsobování nových a starých médií, která tak koexistují 

v symbiotických formách, což umožní lépe popsat naše soužití s nimi (Morley, 2006: 

29). 

 

1.4 Sociální užití televize (klasické studie) 
Funkce televize není omezena pouze na přenos audiovizuálních obsahů, jejichž 

konzumace slouží k poučení nebo pobavení diváků. Podíváme-li se „za“ funkci televize 

jako technologie, zjistíme, že sledování televize je komplexním sociálním procesem 

determinovaným širokou škálou faktorů vedoucích k rozličným formám užití, jež jsou 

součástí společenské praxe. 

Dosud nejkomplexnější rozčlenění způsobů sociálního užití televize ve své 

etnografické studii poskytl sociolog James Lull, který se podobně jako další výzkumníci 

v tomto období zaměřil na roli televize v každodenním životě nukleárních rodin.29 Toto 

rodinné prostředí poskytlo vhodný kontext pro studia způsobů komunikace a 

mocenských vztahů týkajících se užívání televize. Lull ve své práci rozlišuje dva 

základní typy užívání televize: strukturní a vztahové. 

 Vztahové užití televize představuje „způsoby, kterými příslušníci publika 

používají televizi k praktické organizaci svého sociálního prostředí“ (Lull, 1990: 37). 

Jinými slovy televize pomáhá vytvořit půdu pro hovor i společně strávený čas, nastoluje 

nová témata nebo seznamuje se vzorci chování, s nimiž se jedinci střetávají i 

v každodenním životě. 

Vztahové užití televize autor dále člení na usnadnění komunikace (televizní 

obsahy nejen poskytují náměty k hovoru, ale také přibližují témata, o nichž se ve 

společnosti hovoří), přidružení/vyhýbání se (sledování televize je vhodnou společnou 

aktivitou, představuje možný zdroj interpersonálního kontaktu, zároveň je ale 

prostředkem, jak se kontaktu s ostatními vyvarovat), sociální učení (televize je jedním 

                                                 
29 Nukleární rodina mnohdy bývala mylně ztotožňována s představou domácnosti, což je důsledkem 
idealizované podoby domácnosti v 50. letech minulého století. Stephanie Coontzová takovéto vnímání 
rodiny označuje jako „rodinný experiment 50. let“. Podle autorky se pravděpodobně jednalo o okamžik, 
kdy k sobě pojmy rodina a domácnost měly nejblíže, avšak nikdy tomu nebylo tak těsně, jak bývá 
prezentováno (Coontz, 1997 citováno podle Livingstone, 2002: 169). 
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ze socializačních činitelů, nabízí modely chování a rolí, předkládá možná řešení 

problémů) a kompetenci/dominanci (televize podporuje kompetenci rolí, např. rodiče 

mohou dětem stanovit pravidla týkající se sledování televize) (Lull, 1990: 37–41). 

Pro účely předkládané práce je zajímavější strukturní užití, jemuž se Lull 

bohužel věnuje méně detailně. Televize je podle autora nástrojem regulace, její vysílání 

napomáhá strukturovat každodenní rodinné činnosti, jakými je například doba oběda 

nebo čas, kdy se chodí spát. Vysílací schéma a s ním související divácké rutiny, ale 

mohou determinovat i aktivity mimo domov (Lull: 1990:36).  

 V rámci strukturních užití může být televize užívána také jako společník či zdroj 

zábavy, může sloužit jako kulisa pro jinou činnost, čímž vyvolává zdání, že se 

v domácnosti něco děje, nebo jako pozadí každodenních interpersonálních interakcí v 

domácnosti (ibid.: 35–36). 

Podobně jako Morley ve Family Television (1986) se i Lull zabývá rodinnými 

vzorci chování pojícími se k výběru sledovaného pořadu. Ty nejen odráží mocenské 

vztahy v rodině, ale důležitou roli hrají i vyjednávání mezi jednotlivými členy 

domácnosti či kontext situace. Významným determinujícím faktorem je počet 

dostupných televizních přijímačů v domácnosti (Lull, 1990: 48).  

Domnívám se, že Lullova klasifikace neztratila ve své esenciální podobě na své 

platnosti, avšak řada výše popsaných funkcí byla v důsledku zvyšující se vybavenosti 

domácností (Livingstone (2009: 155) pro ně používá označení multiset households) 

více či méně oslabena nebo přetransformována do nové dimenze rodinných vztahů, na 

něž je opět nutno nahlížet ve zcela nových souvislostech. Konzumace mediálních 

obsahů a komunikačních technologií se fragmentuje a individualizuje, z domova se tak 

stává „prostředí rozdělené na jednotlivé buňky“ (Moores, 2000: 34). 

Přestože například v případě odlišných programových preferencí ve velké části 

domácností existuje možnost, aby v případě sporu o dva pořady každý sledoval „svůj“ 

program na jiném přijímači, což ruší diskusi o volbě sledovaného programu, mohou se 

členové domácnosti například přít o to, kdo bude pořad sledovat v obývacím pokoji, 

který zpravidla v českých domácnostech bývá vybavený nejmodernějšími médii, a kdo 

se spokojí s přijímačem v jiné místnosti. Podobně může nastat spor mezi sourozenci, 

kteří společně sdílejí jeden pokoj s televizorem, nejen o sledovaný obsah, ale i to, zda 

bude v daný okamžik přijímač zapnutý nebo ne. 

S rostoucí volností v konzumaci mediálních obsahů zůstává zajímavou otázkou, 

zda diváci i nadále strukturují svoje volnočasové aktivity v závislosti na vysílacím 
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schématu televizních stanic. John B. Thompson v této souvislosti uvádí, že „recepce 

mediálních produktů je rutinní, zažitá praktická činnost, kterou jedinci vykonávají jako 

nedílnou součást každodenního života“ (Thompson, 2004: 36). Podmínkou této teze 

však je, že i nadále musí v rámci každodennosti zůstat sledování televize rutinizovanou 

činností. David Gauntlett a Annette Hillová například uvádějí, že v rámci jejich 

výzkumného šetření 50 procent dotázaných domácností uvedlo, že se večerní čas jídla 

často shodoval s jejich oblíbeným pořadem (Gauntlett, Hill, 2001: 25). 

 

1. Technologické a spole čenské zm ěny a jejich vliv 
na užívání médií 
Za téměř šedesát let od vzniku televize prošla západní společnost výraznou 

proměnou, technologický vývoj (do značné míry determinovaný marketingovými 

pracovníky, kteří se snaží na trh přivádět neustále nové produkty) probíhá stále rychleji. 

Jak již jsem uvedla výše, všechny složky společnosti (kulturní, politické, ekonomické) a 

technologie se navzájem ovlivňují a proměňují. V následující kapitole se ve stručnosti 

pokusím přiblížit nejvýznamnější proměny vztahující se k televizi jako technologii i 

obsahu, jakožto i související změny v chování uživatelů a některé společenské změny, 

jež mohou být zjednodušenou optikou technologického determinismu přisuzované právě 

proměňujícím se médiím. 

 

1.5 Kontexty ovliv ňující užívání médií: Domov, národ a 
vrstevníci 

O obtížnosti vymezit současný stav společnosti svědčí už samotné množství 

označení, která se jej snaží postihnout. Mezi ta nejzákladnější patří společnost 

postmoderní, postindustriální, pozdně moderní či společnost informační a síťová. 

Miloslav Petrusek tuto pozdní dobu přirovnává k puzzle, vnímá ji jako dobu, již určuje 

velké množství dílčích charakteristik. Jednou z nich je i „podstatný růst vlivu 

mediálního světa“ (Petrusek, 2007: 33). 

Využívání informačních a komunikačních technologií je spojeno téměř se všemi 

dříve navzájem diferenciovanými aspekty společnosti: domovem a prací, vzděláním a 

volným časem, občanstvím a konzumentarismem, lokálním a globálním prostorem. Pod 

vlivem nových ICT dochází ke stírání těchto tradičně významných rozdílů (Livingstone, 

2002: 2). Obdobně Morley uvádí, že „tradiční představy domova, vlasti a národa byly 
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destabilizované novými vzorci fyzické mobility a novými komunikačními 

technologiemi“ (Morley, 2000: 3). 

Televizní studia se ve své klasické éře opírají především o kontext domova a 

národního státu, v jejichž rámci obvykle nejčastěji docházelo/dochází ke konzumaci 

televizních obsahů. Nemalou roli též při sdílení mediální zkušenosti hrála lokální 

komunita. 

 

 

1.5.1 Národ 

Z historického hlediska bylo televizní vysílání zaváděno vládami států 

z národních, kulturních nebo politických důvodů a adresováno občanům jednoho státu, 

kteří k němu měli v různé míře univerzální přístup.  

Byla to však právě média (konkrétně noviny a román), která podle Benedicta 

Andersona v 18. století výrazně přispěla k posílení představy národního společenství. 

Noviny, které velmi rychle zastarávají, jsou konzumovány jen během krátkého 

časového období. „Každý komunikant si je velmi dobře vědom, že obřad, který provádí, 

kopírují současně tisíce jiných komunikantů, o jejichž existenci je zcela přesvědčen, 

přestože o jejich identitě nemá ani potuchy“ (Anderson, 2008: 50).  

Na Andersonovo formování národa jakožto imaginární komunity 

prostřednictvím médií navazují i další autoři. Například John Hartley (1987) rozvíjí tuto 

tezi ve vztahu k televizi, již považuje za jeden z hlavních prostředků, který přispívá ke 

konstrukci již ustaveného národa pro jeho příslušníky. Není pochyb o tom, že 

simultánní sledování televizního vysílání je ještě silněji sdílenou zkušeností než čtení 

novin. Především pro období terestrického vysílání je charakteristické sdružování se 

národa v době vysílacího prime-timu před televizní obrazovkou. 

 Z antropologického hlediska definuje Anderson národ jako „politické 

společenství vytvořené v představách – jako společenství ze své podstaty ohraničené a 

zároveň suverénní. Jde pouze o představu proto, že příslušníci ani toho nejmenšího 

národa nikdy nepoznají většinu ostatních jeho příslušníků, nikdy se s nimi nesetkají a 

ani o nich neuslyší. Přesto v představách všech přežívá obraz jejich sounáležitosti“ 

(Anderson, 2008: 21–22).  

 Z obecného pohledu je pojetí národa spjato s fyzicky omezeným prostorem. 

„Národní identitu je možné zhruba popsat jako pocit příslušnosti k určitému, územně 
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vymezenému národu nebo ,vlasti̒  a jako pocit sdílení nějakého společného souboru 

práv, povinností a tradic“ (Smith, 1991: 14 citováno podle Thompson, 2004: 46).  

 Stávající globalizované toky informací a symbolů však podle Scotta Lashe a 

Johna Urryho rozrušují společnosti národních států. Důsledkem vysoké mobility 

informací, zboží a lidí je odhmotnění produkce, jež se stále více stává symbolickou 

ekonomikou znaků a prostorů (Lash, Urry, 1994), což souvisí s přechodem 

k postindustriální společnosti a její ekonomice služeb.  

 Oleg Suša o globalizaci píše: 

 

Globalizace jako pomyslné „smrštění prostoru“ bývá spojována s tzv. odúzemňováním  

(deteritorializací) ve smyslu zmenšování vlivu zeměpisných omezení, distancí a fyzických 

prostorových ohraničení na sociální činnosti a vztahy. Neznamená doslova reálné zmizení 

fyzicko-geografických prostorů, nýbrž vyjadřuje rozmach možností, způsobů a nástrojů jejich 

překonávání.  

(Suša, 2010: 20) 

 

Autor zároveň připomíná, že „časoprostorové snížení vzájemných distancí a 

zmenšování relativní izolovanosti lidských společenství, …, ještě neznamená, že došlo 

k nějakému zásadnímu překonání sociálních a kulturních distancí a rozdílů v myšlení a 

jednání lidí, skupin, sociálních útvarů a jednotek“. Globalizace neznamená reálné 

zmizení fyzicko-geografických prostorů, ale jen vyjadřuje nové možnosti pro jejich 

překonávání (ibid.: 20–21).  

 

 

1.5.2 Domov 

Pomineme-li zatím miniaturizovaná a přenosná zařízení jako MP3/MP4 

přehrávače, mobilní telefony či tablety, odehrává se stále převážná část konzumace 

mediálních obsahů v intimním domácím prostředí, jež Silverstone klasifikoval na tři 

odlišné dimenze domov (home), rodina (family) a domácnost (household), jež zároveň 

reprezentující sociokulturní, fenomenologickou a ekonomickou realitu domácího života. 

Domov, jehož součástí jsou též média, Silverstone nevnímá jako fyzický prostor, 

ale jako prostředí mezilidských vztahů, symbolické místo, kde se utváří identita jedince, 

a jehož se cítíme být součástí. Dimenze domova přinášející pocity bezpečí a 
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sounáležitosti jsou formované a upevňované televizí, jež do domácího prostředí vnáší 

vnější svět (Silverstone 1994: 24–29).  

Rodinu lze označit jako sociokulturní jednotku. Televize, která je součástí 

domácnosti, tak může být často vnímána jako další člen rodiny. Zároveň může sloužit 

jako nástroj rodinné interakce, poskytuje příležitost pro zapojení se do rodinného kruhu 

stejně tak jako i pro distancování se od něj (Silverstone 1994: 38). 

 Domácnost je založena na časové a prostorové blízkosti, též může být chápána 

jako ekonomická jednotka. Ta je nejen součástí formální ekonomiky, k níž přispívá 

svou produkcí a spotřebou a s níž je v neustálé interakci, ale zároveň představuje 

samostatnou ekonomickou entitu, jež jedná na základě vlastních hodnot a ustavených 

vnitřních principů. Tento morální aspekt popsal Silverstone se svými kolegy v konceptu 

morální ekonomiky domácnosti (Silverstone et al. 1992). Ta sehrává klíčovou roli 

v procesu domestikace, kdy je zboží pocházející z formální ekonomiky přeneseno do 

domácího prostředí, kde mu jsou následně přisouzeny nové významy (Silverstone 

1994). Domácnosti a její členové se zároveň snaží zajistit své ontologické bezpečí, které 

je neustále napadáno médii. O domácnosti jako místě, kde se formují základní vztahy 

důvěry a ontologického bezpečí hovoří také Anthony Giddens (Giddens, 2003: 85–86).  

Maria Bakardjieva ve své revizi konceptu domestikace nahrazuje představu 

domácnosti konceptem domova jako fenomenologické zkušenosti. Domov v této 

definici není nutně realitní jednotkou, ale pocitem bezpečí, důvěry, svobody a kontroly 

nad vlastními záležitostmi. Základem domova je „pevný bod v prostoru, od kterého 

postupujeme a ke kterému se ve vhodnou dobu vracíme“ (Heller 1984, In Bakardjieva, 

2006: 68). 

Angelika Bammer navrhuje uvažovat o domově analogií Andersonova konceptu 

národa jako imaginární komunity, jako o „ustanoveném prostoru uvnitř kterého 

zkoušíme role a vztahy sounáležitosti a cizosti (foreignness)“ (Bammer 1992: ix–x, 

citováno podle Morley, 2000: 16).  

Často zkoumaná nukleární rodina, která je definována jako ekonomicky a 

sociálně soběstačná skupina/jednotka sestávající z rodičů a dětí, se jako výchozí 

jednotka pro studium užívání médií jednotlivci neukázala jako nejšťastnější 

(Silverstone, 1994). Možná skladba domácností je mnohem pestřejší (matky 

samoživitelky, rozvedení partneři žijící s dětmi z předešlého manželství/vztahu atd.). 

Kromě toho koncept nukleární rodiny jako takové se v západních společnostech stále 

více rozpadá. Mnoho odborníků například poukazuje na fakt, že ve stále více 
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domácnostech se lidé společně už ani nestravují, což kdysi bývalo tradiční společnou 

aktivitou. Jedním z důvodů vnitřní fragmentizace domova je vybavenost domácnosti 

více televizními obrazovkami (Morley, 2006: 31).  

Sonia Livingstoneová k popisu měnícího se rodinného prostředí ve vztahu 

k užívání médií využívá symboliku dveří. Zatímco v 50. letech 20. století, kdy televize 

vstoupila do domácností, představují klíčový význam vchodové dveře, které ztělesňují 

hranici mezi domovem a okolním světem, mezi soukromými vztahy v rodině a veřejnou 

komunitou,30o padesát let později získávají s masivním rozšířením počítačů na významu 

dveře od ložnice/dětského pokoje, které oddělují společný rodinný život od 

individuálního.31 Z mediocentrického pohledu tento trend pramení z kontinuální 

multiplikace doma vlastněných mediálních technologií, která vedla k odklonu od toho, 

co bývá označováno jako family televison k individualizovanému mediálnímu 

životnímu stylu – bedroom culture32 (Livingstone, 2002: 120). 

Lynn Spigelová stávající domov v mediálně saturovaném světě označuje jako 

tzv. chytrý domov (smart home), který díky vybavenosti nejnovějšími elektronickými 

médii, jež stírají oblasti soukromého a veřejného, pracovního a domácího, umožňuje, že 

lidé své domovy nemusejí vůbec opouštět (Spigel, 2001: 398–407). 

 

 

1.5.2.1 Televize ve ve řejné a soukromé sfé ře 

Ve světle nových mobilních technologií se hranice mezi domovem a vnějším 

světem jeví ještě propustnější než v minulosti (podrobněji Morley, 2006: 23 nebo 

Hartman, 2009: 232). 

 

Vytvořit a/nebo uchovat za těchto podmínek morální ekonomii se stává stále obtížnější. Hranice 

byly vždy propustné (nejen ve vztahu k médiím), ale dnes se stávají méně rozpoznatelné.  

(Hartmann, 2009: 233)  

 

Je ovšem vhodné připomenout, že v mnoha zemích televize začínala jako 

veřejné médium sledované ve veřejných prostorech. Poté, co kolonizovala domovy, 

                                                 
30 Toto období je také významné v měnícím se trávení volného času dětí, který se přesouvá do domácího 
prostředí, a vůbec vnímání dětství jako takového. 
31 Tento posun zároveň odkazuje ke společenské proměně vnímání dětství, kdy je kladem větší důraz na 
soukromý život dítěte. 
32 Problematice bedroom culture se podrobněji věnuje samostatná podkapitola 3.3.2 Bedroom culture. 
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nyní opět uniká z jejich omezení a vrací se zpět na veřejná místa – do restaurací, 

obchodních center, na letiště. Anna McCarthyová (2001) pro takovou formou televize 

ve své studii používá pojem okolní televize (ambient TV). V posledních letech se 

staly/stávají standardním příslušenstvím malé televizní obrazovky. Ty jsou zabudované 

do sedadel automobilů, aby na cestách bavily děti, či do sedaček v letadlech a 

autobusech (Marshall, 2009: 47). V českém prostředí obrazovky do sedadel autobusů na 

trase mezi městy Praha a Brno zavedla společnost Student Agency. 

Starším příkladem toho, kdy technologie přetavila vztah mezi soukromým a 

veřejným prostorem, je walkman, který uživatelům umožňuje privatizovat veřejný 

prostor, který ve svém prožitku zasadí do vlastního privatizovaného zvukového 

doprovodu (Bull, 2000; Chambers 1990 citováno podle Morley, 2006: 33–34). 

Privatizující/individualizující technologií par excellence je mobilní telefon, jehož 

užívání dislokuje představu domova kdekoliv, kde se telefonující nachází (Morley, 

2006: 34). 

Stephen Groening o měnícím se vnímání veřejného a soukromého ve vztahu 

k televizi, jejíž sledování bylo z tradičního pohledu vnímáno jako domácí, a tudíž 

soukromá aktivita, píše: 

 

Osvojení mobilních telefonů jako i televizních platforem ohlašuje měnící se roli televize 

v rozdělení veřejného a soukromého. Tento druh mobilní televize převrací na hlavu dlouho 

udržované představy o sledování televize. (…) Telefon je pak představovaný jako způsob, jak 

přinést vnitřní prostor a pohodlí domova do exteriéru. 

(Groening, 2010: 1334, 1337) 

 

Narušení konceptu místa/prostoru pod vlivem elektronických médií popsal už 

v roce 1985 v knize Všude a nikde Joshua Meyrowitz. 

 

Elektronická média ničí jedinečnost místa a času. Televize, rozhlas a telefon otevírají dříve 

privátní místa vnějšímu světu a proměňují je tak v místa veřejná. A autorádia, náramkové 

televize nebo walkmany naopak převádějí veřejný prostor na soukromý. Prostřednictvím těchto 

médií se může cokoli, ať se děje kdekoli, odehrát tam, kde se právě nacházíme. Jestliže jsme 

ovšem všude, pak vlastně nejsme nikde. 

(Meyrowitz, 2006: 109) 
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1.5.3 Virtuální a lokální komunita  

Sdílení zkušeností vyplývajících z konzumace mediálních obsahů, ať už 

novinových nebo televizních, bylo a vždy bude komunitní záležitostí. Nepřekvapí, že 

společně s užívanými technologiemi se proměňují i jednotlivé komunity. 

 

Představa „komunity“ měla v sociální teorii vždy důležité místo, zejména jako nástroj 

umožňující určit dopady společenských změn a jako protiváha pojmu masa. Ve starších úvahách 

se komunita vztahovala k souboru lidí, které spojovalo určité místo (nebo jiný omezený prostor, 

identita a jisté normy, hodnoty a kulturní postupy). Skupina je obvykle tak malá, že se její 

účastníci vzájemně znají a mohou navazovat vzájemné vztahy.  

(McQuail, 2009: 161) 

 

Vnímání dříve lokálně definované komunity se pod vlivem digitální komunikace 

přetváří na širší geografické škále. Naše vnímání patří buď národním, nebo 

nadnárodním komunitám (Morley, 2006: 22). Dominantní úlohu tradičních komunit 

narušují komunity virtuální utvářející se prostřednictvím digitálních informačních a 

komunikačních technologií. 

 

Lindlof a Schatzer (1998) definují virtuální komunitu jako komunitu „založenou mezinárodně 

lidmi, kteří mají podobné zájmy, často související s určitými texty nebo výtvory vnesenými do 

komunity z jiného prostředí – mohou to být například nekonečné televizní seriály a jejich 

postavy“. 

(McQuail, 2009: 162) 

 

 Příkladem virtuálních komunit jsou fanoušci sdružující se kolem určitého 

mediálního obsahu, kteří ke své komunikaci využívají především prostředí internetu. 

Tématu fan culture se blíže věnuji v kapitole 2.3 Změny v chování mediálních uživatelů: 

Fragmentizace publik a individualizace sledování. 

John Palfrey a Urs Gasser tvrdí, že mladí lidé, jež se pohybují v globálním 

prostoru, formují část globální kultury svých vrstevníků. Své sociální profily či videa 

sdílejí napříč národními hranicemi. Přesto jsou zároveň i nadále včleněni v regionálních 

a lokálních zvycích a hodnotách. „Tyto faktory, mezi jinými – společně se sociálním a 

ekonomickým kontextem a lokálními zákony – pravděpodobně tvarují způsoby, jakými 

mladí užívají digitální technologie“ (Palfrey, Gasser, 2008: 12). 
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1.6 Prom ěny televize v digitálním prost ředí 
Chceme-li na problematiku užívání televizních obsahů nahlížet komplexně, je 

třeba televizi chápat jako text produkovaný mediálním průmyslem, jež je distribuován 

prostřednictvím různých platforem přenosu a zobrazován na technologicky neustále se 

vyvíjejících typech nových obrazovkových zařízení, která uživatelům umožňují různé 

způsoby konzumace doručených obsahů. Pro pochopení recepce televizních obsahů ve 

vztahu ke každodennímu životu je proto nezbytné brát v potaz všechny výše zmíněné 

aspekty. Nejvýznamnějším faktorem determinujícím změny posledního desetiletí je 

bezesporu digitalizace. 

 Současný stav televize lze definovat mnoha způsoby. Základní nástin 

nejvýznamnějších změn vztahujících se televizi po vstupu do digitální éry zmiňují Lynn 

Spigelová a Jan Olsson. Situaci ve Spojených státech dle autorů charakterizuje zánik 

vysílacího systému založeného na třech hlavních vysílacích sítích, v Evropě stále více 

veřejnoprávních televizí podléhá narůstající komercializaci, nadnárodní konglomeráty 

dodávající televizní obsahy prostřednictvím satelitního a kabelového vysílání, které 

disponuje nepřeberným množstvím televizních stanic, stírají hranice dříve národně 

vymezeného vysílání, rozlišení mezi televizí a internetem je v důsledku jejich 

technologického sbližování stále méně patrné, zdokonalování digitálních televizních 

systémů, jakými je například  TiVo, poskytuje divákům novou dimenzi nezávislosti na 

vysílaných obsazích, příchod televizorů s vysokým rozlišením (HDTV) dle slov 

marketérů přináší nový požitek ze sledování televize. „To vše přispívá k transformaci 

zvyků, které nazýváme watching TV“ (Spigel, Olsson, 2004: 2).  

Graeme Turner a Jinna Tayová o pět let později v úvodu sborníku Television 

studies after TV: uderstanding television in the post-broadcast era uvádějí obecnější 

aspekty, které změnily povahu televize, její obsah, produkci i to, kde a jak je 

konzumována. Autoři mimo jiné zmiňují globalizaci mediálního průmyslu, multiplikaci 

a konvergenci doručovacích platforem, mezinárodní obchod s mediálními formáty či 

fragmentaci mediálních publik (Turner, Tay, 2009: 2). V následující části předkládané 

práce se pokusím stručně shrnout některé výše popsané faktory a jejich vliv na užívání 

televize. 
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1.6.1 Digitální revoluce a koncept konvergence 

Za slepou větev televizních studií lze považovat paradigma digitální revoluce, 

které předpokládalo, že nová média zcela nahradí média stará. Mnoho lidí s nástupem 

digitalizace prorokovalo televizi její konec (Lotz, 2007: 1). Podle Uwe Buermanna však 

působí digitální revoluce ve srovnání s mediální revolucí při zavedení rádia a televize 

skromnějším dojmem.  

 

Digitalizace znamená s ohledem na zasílání informací především optimalizaci elektronického 

přenosu. (…) Jedná se tedy o kvantitativní, nikoli kvalitativní revoluci. (…) Digitální média 

jsou zkrátka pouze rychlejší, a tím i praktičtější v době, která je orientována na urychlení.  

(Buermann, 2009: 17) 

 

Denis McQuail v této souvislosti připomíná, že „přestože by počítač potažmo 

internet mohl nahradit všechna stávající stará média, zatím se tak nestalo a stávající 

vývoj k tomu zatím ani nesměřuje“ (McQuail, 2009 : 51). Televize tak i v současné 

globalizované kultuře zůstává hlavním zdrojem zábavy a informací, což bude podle 

Spigelové ještě několik let pokračovat (Spigel, 2004: 1).  

Také přední teoretik nových médií Henri Jenkins považuje představu, že stará 

média pod náporem těch nových, která je plně nahrazují, zanikají, za irelevantní. Dle 

jeho názoru stará média nikdy neumírají a nemusejí se ani pozvolna vytrácet. „To, co 

zaniká, jsou jen nástroje, jež využíváme k přístupu k mediálnímu obsahu.“ Jinými slovy 

má autor na mysli technologie přenosu (delivery technologies), jež zastarávají, a proto 

jsou nahrazovány novými, zároveň se tyto technologie vyvíjejí33 (Jenkins, 2008: 13). 

Také historie potvrzuje, že stará média nebyla plně nahrazena novými 

konkurenty, avšak jejich původní funkce musela být v novém mediálním prostředí 

transformována. Nejčastěji v této souvislosti bývá zmiňována proměna rádia, které pod 

tlakem televize ustoupilo do pozadí, a stalo se více kulisovou záležitostí. Nutno ovšem 

připomenout, že v případě nových informačních a komunikačních technologií se 

nejedná o nová média, ale pouze o novou technologii přenosu, jež je často synergií 

několika předcházejících v prostředí internetu. 

Na významu tak v posledních letech získal koncept konvergence, který přichází 

s tvrzením, že spolu budou stará a nová média koexistovat ve vzájemné interakci. 

                                                 
33 Jenkins jako názorný příklad média uvádí nahraný zvuk, zatímco CD nosiče, MP3 přehrávače nebo 
(dnes již zastaralé) kazety jsou pouze technologiemi přenosu.  
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Termín konvergence v sobě zahrnuje nejen technologické, ale také průmyslové, kulturní 

a sociální proměny (Jenkins, 2008: 3). Konkrétně Jenkins konvergencí míní „tok obsahů 

napříč rozmanitými mediálními platformami, spolupráci mezi více odvětvími 

mediálního průmyslu a nestalé chování mediálních publik, která jsou schopna hledat 

vytoužené druhy zábavy téměř kdekoliv“. Konvergence tak představuje kulturní posun 

ve společnosti, spotřebitelé jsou povzbuzováni k vyhledávání nových informací a 

propojování rozptýlených mediálních obsahů (ibid.). 

 Takovéto pojetí konvergence v širším kontextu nejlépe vystihuje označení 

kultura konvergence, již Jenkins definuje jako prostor, „kde se střetávají stará a nová 

média, kde se protínají lokální a korporační média, kde se nepředvídatelnými způsoby 

ovlivňují moc mediálních producentů a konzumentů médií“ (ibid.).   

 

 

1.6.2 Televize bez televizoru: Nové výzvy televizní ch studií 

Podle výše popsaného konceptu konvergence televize jako médium nezaniká, ale 

proměňuje se. V důsledku těchto transformací vyvstávají v rámci televizních studií 

otázky, jak televizi v digitální éře definovat. Zatímco během zhruba prvních padesáti let 

existence televize, kdy její základní podstatu částečně narušil především vznik a 

rozšíření videa a satelitního a kabelového vysílání, se nikdo nad vymezením tohoto 

pojmu nepozastavoval, s rozvojem digitalizace v polovině prvního desetiletí nového 

tisíciletí, která s sebou přinesla nové platformy doručování a uživatelům nových 

informačních a komunikačních technologií poskytla do té doby nevídanou svobodu 

nakládání s audiovizuálním obsahem, se nejen v akademickém diskursu staly stále 

frekventovanější otázky typu „co je vlastně televize?“ a/nebo „je to ještě televize?“. 

 

Tuto otázku činí obzvláště opodstatněnou fakt, že v některých situacích televize začala ztrácet 

základní složky svého bývalého charakteru: kdysi primární médium masové komunikace, může 

být nyní diskutováno jako vysoce osobní médium individualizované, privatizované spotřeby.  

(Turner, Tay, 2009: 2) 

 

Povaha užití televize se stala komplikovanější, promyšlenější a individualizovanější. Televize, 

tak jak ji známe – vnímána jako masové médium, které je schopné zasáhnout široké heterogenní 

publikum a oslovit kulturu jako celek – ve Spojených státech už dlouho není běžnou záležitostí.  

(Lotz, 2007: 2) 
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Tradiční pojetí vnímá televizi jako vysílací technologii založenou na navzájem 

neoddělitelném televizním přijímači a vzduchem šířeném signálu přenášejícím vysílaný 

obsah. V současnosti mohou obě složky fungovat nezávisle na sobě.34 Televizor, který 

je fyzickým zhmotněním televize, přestává být při alternativních způsobech užívání 

vlastně televizí. Například pokud „funguje pouze jako potrubí, skrz nějž proudí video 

hry nebo počítačové signály či slouží k přehrávání DVD“ (Lotz, 2007: 29). Naopak 

pokud obsah vytvářený televizními producenty vnímáme jako klíčovou vlastnost 

televize, nemusí být dnes její sledování vázáno výhradně na televizor.  

Podle Lynn Spigelové televize tak, jak ji většina z nás chápe, odkazuje 

k technologiím, průmyslovým formacím a vládním praktikám, jež jsou s televizí 

spojené v jejím tradičním období veřejné služby. „Zdá se, nyní vstupujeme do nové fáze 

televize – fáze, která přichází po TV“ (Spigel, 2004:2). 

 Najít odpovědi na výše položené otázky se stalo nevyhnutelné pro další 

směřování televizních studií, jejichž teoretická východiska formovaná v období 

tradičního televizního vysílání jsou pro současná studia z velké části nevyhovující a 

zastaralá. Graeme Turner a Jinna Tayová připomínají, že „mediální a kulturální studia 

vystavěla teorie televize na modelu vysílacího systému televize, který oslovoval národní 

kulturu a byl elementárním způsobem propojený s vládou národních států“ (Turner, 

Tay, 2009: 4). Tato teoretická východiska však pod vlivem globalizované televizní 

produkce a distribuce ve stále více zemích ztrácejí na relevantnosti. 

 Zároveň se pro televizní studia stává v důsledku konvergence médií i mediálních 

obsahů šířených napříč různými platformami obtížněji uchopitelná i chování samotných 

diváků/uživatelů. 

 

Úloha televizních studií je nejen kvůli technologickým proměnám formátů a jejich platformám 

doručování, ale i v důsledku měnících se způsobů spotřeby, které popírají schopnost najít mezi 

nimi běžné souvislosti, mnohem komplikovanější než tomu bylo před dvaceti lety.  

(Turner, Tay, 2009: 4) 

 

 

                                                 
34 Analogové šíření signálu nahradila digitální distribuce. 
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1.6.3 Klasifikace vývoje televize 

Ještě před tím, než se budu věnovat samotným proměnám v chování uživatelů, 

se krátce zaměřím na technologické inovace, jež se podílely na nových způsobech 

doručování obsahu, a proměňující se způsoby televizní produkce, které přispívají 

ke stále větší fragmentizaci a individualizaci televizních publik,35 ve stručnosti nastíním 

základní teze vymezující jednotlivá vývojová období televize. 

 

 

1.6.3.1 Vývojové fáze televize 

Způsoby a míra užití televize se odvíjí od jejího vývojového stadia. Jednotlivé 

fáze dostupnosti televize lze vymezit na základě dostupnosti televizních přijímačů, 

způsobu přenosu a s tím souvisejícím množstvím dostupných kanálů. 

John Ellis klasifikuje vývoj televize na základě množství dostupného obsahu. 

V oblasti televizního vysílání rozlišuje mezi věkem nedostatku (age of scarcity), kdy 

bylo dostupných jen několik málo kanálů, věkem dostupnosti (age of availability), kdy 

docházelo k rozšiřování programové nabídky, a aktuálním věkem hojnosti a neurčitosti 

(age of plenty and uncertainty), kdy došlo k posunu do multikanálového prostředí 

vysílání, k možnosti odložení sledovaného času prostřednictvím videa a k fragmentizaci 

publika (Ellis, 2000). 

Jiní autoři kategorizující vývoj televizního vysílání se opírají o v dané době 

dominantní způsoby šíření obsahů. Konkrétně akademici věnující se proměnám 

televizní krajiny ve Spojených státech se shodují na vymezení tří etap postihujících 

nejdůležitějších charakteristiky vývoje televize. 

První období vysílacích sítí (network era)36 je spjaté s třemi hlavními vysílacími 

sítěmi NBC, CBS a ABC, které byly zhruba do poloviny 80. let 20. století hlavními 

zprostředkovateli televizních obsahů. Systém vysílání byl založen na principu masové 

mediální produkce, distribuce a spotřeby a diváci měli nad médiem malou kontrolu 

(Curtin, 2009: 11; Lotz, 2007: 9). 

Také v Evropě (včetně tehdejšího Československa) byla programová nabídka 

obdobně limitována, avšak s tím rozdílem, že tvůrcem vysílání byly veřejnoprávní nebo 

                                                 
35 Je nutné si uvědomit, že proměna televizní produkce (a její konvergence s dalšími médii) a způsoby 
šíření obsahů jsou mnohem složitějším procesem, který je do značné míry determinován 
potřebami/požadavky inzerentů nebo snahou televizních společností snižovat náklady investované do 
tvorby pořadů.  
36 Michael Curtin od Michele Helmes (2007) přebírá označení classical network era. (Curtin, 2009: 11) 
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státní televize zřízené státem, které tak navázaly na stejně nebo obdobně řízené 

rozhlasové vysílání. Jelikož bylo v tomto období šíření obsahu založeno výhradně na 

analogovém přenosu televizního signálu, bývá toto období také označováno jako 

vysílací (broadcasting). Protože byly televizní obsahy produkované národními 

televizemi a šířené pouze na státem ohraničeném území, je toto období nejsilněji spjaté 

s národem sdílenou televizní zkušeností.  

Pro toto období je v anglickém jazyce charakteristické pojmenování. watching 

television, které označuje pasivní konzumaci omezeného proudu televizního vysílání 

distribuovaného výhradně prostřednictvím televizoru.37 Amanda D. Lotzová pro toto 

období uvádí jako charakteristickou otázku „Co je dneska v televizi?“, na niž tazatel 

očekával omezený výčet programové nabídky (Lotz, 2007: 77). 

Zhruba od poloviny 80. let minulého století do poloviny prvního desetiletí 

nového tisíciletí se v angloamerickém prostředí hovoří o tzv. mnoho kanálovém období 

(multi-channel era), pro nějž je charakteristické nejen rozšíření programové nabídky 

dostupné prostřednictvím kabelového nebo satelitního vysílání, ale také nástup videa, 

které umožňuje narušit jednostrannou moc vysílatelů nad distribuovaným obsahem. 

Nejen rozšíření programové nabídky, ale především vznik dálkového ovládání divákům 

umožnil „surfování po televizních kanálech“. V tomto období začíná pod vlivem 

narůstajícího množství dostupných kanálů docházet k prvnímu narušení dříve poměrně 

homogenního publika, které se v důsledku odlišných programových preferencí štěpí na 

více specializovaná části. Tuto fragmentizaci doposud masového publika výrazným 

způsobem podpořili televizní producenti, kteří se snažili inzerentům dodávat publika 

koncentrovaná kolem specifických oblastí zájmu (Curtin, 2009: 11). Přestože byly výše 

popsané změny ve své době považovány za přelomové, ve vztahu k následujícím 

proměnám televizního prostředí bývají nyní považované za jakýsi předstupeň 

stávajícího stavu. I přes vlnu změn, k nimž docházelo pozvolna, mohl televizní průmysl 

i nadále fungovat víceméně stejným způsobem jako v období vysílacích sítí (Lotz, 

2007: 7). 

K podstatnějším změnám v pojetí televize začíná docházet až s rozvojem 

digitalizace a informačních a komunikačních technologií datovaném zhruba do poloviny 

prvního desetiletí nového tisíciletí. Televizní produkce je v současnosti dostupná 

prostřednictvím historicky nejširšího spektra doručovacích platforem – kabelové, 

                                                 
37 Autoři hovoří o toku televizního vysílání, který se „valí“ z obrazovky, konkrétní obsah není určující. 
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satelitní a broadband vysílání, video agregátory typu YouTube, televize se zároveň stala 

flexibilnějším a dynamičtějším způsobem komunikace (Curtin, 2009: 13). Současné 

pojetí televize zahrnuje i nevysílací technologie jako DVD, TiVo, BitTorrent soubory, 

streamované vysílání na internetu, audiovizuální obsahy jsou dostupné prostřednictvím 

mobilních telefonů či iPodů. 

Lotz (2007) toto období nazývá obdobním po vysílacích sítích (post-network 

era), Michael Curtin (2009) jej označuje jako matrix media. 

 

Zatímco klasická network éra byla charakterizována centrální produkcí a přenosem 

k nediferencovanému masovému publiku, matrix éra je charakterizována interaktivní výměnou, 

vícenásobnými stranami produktivity a různými způsoby interpretace a užití.  

(Curtin, 2009: 13) 

 

  Je však na místě připomenout, že výše zmiňované proměny produkce, distribuce 

a konzumace audiovizuálních obsahů jsou charakteristické pro západní (a od nich 

odvozené) trhy. V mnoha zemích stále dominují národní vysílací média, jež jsou 

výrazně determinována národními nebo lokálními podmínkami, zatímco pro jiné oblasti 

je charakteristické mnoho kanálové nadnárodní komerční prostředí rámované 

předplatitelským servisem (Turner, Tay, 2009: 2). Zatímco ve Spojených státech se 

hovoří o zániku network38, v řadě jiných zemí světa je homogenní národní vysílání 

dosud jediným nebo dominantním prvkem televize. Mnoho zemí se pak různým 

způsobem pohybuje mezi těmito dvěma póly. 

 

 

1.6.4 Technologický rozvoj televize 

Nejrychleji se vyvíjející oblastí související s proměnami televize je 

technologický rozvoj televizních přijímačů, který je determinován vzájemnou 

konkurencí výrobců, kteří jsou nuceni na trh vstupovat neustále s novými produkty. 

V současné době roste v České republice obliba cenově stále dostupnějších televizorů 

s vysokým rozlišením (HDTV), stále častěji slýcháme o 3D televizním vysílání. 

Přestože z technologického hlediska nebrání oběma produktům nic v jejich fungování, 

limituje jejich masové rozšíření zatím nedostatečná programová nabídka produkovaná 
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v uvedených formátech, jež by uživatele motivovala k pořízení takovýchto přijímačů. 

Pozadí rozšíření nových technologií podmíněné dostatečnou produkcí takovýchto 

obsahů na svém blogu přibližuje tehdejší ředitele divize Nová média v České televizi 

Milan Fridrich. „Jelikož evropské televizní společnosti nyní přezbrojují na HD, nelze 

očekávat že 3D začnou skutečně vážně řešit dříve než za 5 let.“39 

Jak již bylo naznačeno výše, televizor dnes není jediným médiem, které 

umožňuje přístup k audiovizuálním obsahům. Nejčastěji se v souvislosti s přístupem 

k televizní produkci hovoří o třech základních typech obrazovek/displejů – televizoru, 

počítači a mobilní telefonu40 – pro něž jsou charakteristická určitá specifika. Obecně lze 

říci, že čím je obrazovka menší, tím je zařízení mobilnější, s čímž souvisí nižší komfort 

sledování a individualizovanější způsob užívání. Je proto zcela logické, že si jednotlivá 

zařízení nekonkurují, ale v závislosti na způsobu užití se navzájem doplňují, nadále 

pokračuje jejich individuální rozvoj. Podle americké výzkumné agentury Nielsen Media 

Research zůstává televize preferovanou obrazovkou před internetem a mobilem.41 

 

Vyvinula se zvláštní dichotomie mezi televizní touhou přítomnosti/bezprostřednosti mimo 

domov, bez ohledu na kvalitu zobrazování, a televizemi, které se prodávají pro jejich kvalitu 

zobrazení a jsou pevně spojené s domovem. 

(Lotz, 2007: 71)  

 

Nutno podotknout, že mediální konvergence ve vztahu k televizi neznamená jen 

pronikání televizních obsahů do počítače, ale i naopak. Příkladem je hybridní televizor, 

který kombinuje televizní vysílání, online služby jako archivy vysílání, odkud si divák 

může pouštět odvysílané pořady, HD teletext či interaktivní reklamu s přímým 

objednáváním služeb.42 

Jelikož cílem předkládané práce není postihnout technologické formy přenosu 

televizních obsahů, ale až způsoby, jakými uživatelé v souvislosti s audiovizuálními 

                                                                                                                                               
38 K zániku network období významně přispěla krize amerického televizního průmyslu. Tehdejší stávka 
hollywoodských scénáristů, která trvala od listopadu 2007 až do února 2008, způsobila značný odliv 
diváků, které pak bylo obtížné nalákat zpět k network televizi (Curtin, 2009: 9-11). 
39 FRIDRICH, Milan. HD a 3D v každé domácnosti?. Mediář [online]. Zveřejněno 8. 2. 2011. [cit. 2011-
05-08]. Dostupný z WWW http://www.mediar.cz/hd-a-3d-v-kazde-domacnosti/ 
40 Samozřejmě by bylo možné tuto základní trojici zařízení konkrétněji specifikovat, popř. roztřídit do 
dalších podkategorií (stolní počítač, notebook, tablet, chytrý telefon, atd.) 
41 Three Screen Report: Television, Internet and Mobile Usage in US. Report. New York: The Nielsen 
Company, 2009. [online].[cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW: http://blog.nielsen.com 
42 FRIDRICH, Milan. HD a 3D v každé domácnosti?. Mediář [online]. Zveřejněno 8. 2. 2011. [cit. 2011-
05-08]. Dostupný z WWW http://www.mediar.cz/hd-a-3d-v-kazde-domacnosti/ 
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obsahy těchto možností využívají, nebude se zde jednotlivými technologiemi přenosu 

blíže zabývat.  

 

  

1.6.4.1 Nové možnosti nakládání s obsahem 

Digitalizace, která umožnila technologicky sblížit televizi, počítač a další 

domácí technologie, nepřinesla jen efektivnější přenos signálu, ale také nabídla nové 

možnosti pro ukládání obsahů. Za takovýto první přelom digitální éry lze vzhledem 

k vlivu na chování televizních diváků považovat DVD nosiče a na nich šířené kompletní 

seriálové série. Tyto DVD boxy divákům umožnily svobodně a kontinuálně sledovat 

jednotlivé epizody seriálů. Další stupeň autonomie v nakládání s televizními obsahy 

divákům poskytly DVD rekordéry (DVR), které umožňují nahrávání televizní produkce 

na pevný disk.43  

 Zároveň se stalo běžným standardem ukládání původní produkce televizních 

stanic v tzv. online archivech, v nichž si mohou uživatelé internetu kdykoliv vyhledat 

pořad nebo epizodu seriálu, na niž se chtějí podívat. Pro televizi tak z pohledu diváků 

kdysi charakteristická pomíjivost zobrazení se nyní stala marginální a takto archivovaná 

videa mohou být kdykoliv podle přání uživatele znovu vyvolána. „Kontrola nad 

zkušeností televize, kterou nabízí různé technologie, tak rozvrátila normy simultánnosti 

v televizní zkušenosti a umožnila publiku zachytit televizi ve svých vlastních 

podmínkách/časech“ (Lotz, 2007: 35). 

 Počáteční rozhodnutí televizních stanic vystavovat své archivy vysílání na 

oficiálních internetových stránkách bylo ve Spojených státech determinováno 

množstvím těchto autorských videí ilegálně distribuovaných v prostředí internetu. 

Umísťování televizních obsahů na web se stalo běžným standardem i v České republice, 

kde tuto službu nabízí všechny celostátní digitální stanice. Jednotlivé společnosti však 

stále hledají obchodně nejvhodnější model pro zobrazování takto šířených obsahů. Stále 

častěji bývají takto streamovaná videa z oficiálních webů (nejen) televizních stanic 

                                                 
43 Vestavěný pevný disk umožňuje zaznamenat několik hodit programu, a to i souběžného vysílání. 
Zároveň ukládá kompletní série preferovaných programů či dokáže pozastavit živé vysílání. 
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doprovázena reklamou. 44 Otázkou zůstává ochota diváků za televizní (a filmový) obsah, 

který je zároveň zdarma dostupný na neoficiálních webech typu Kinotip, platit.45  

 

 

1.6.5 Globalizace televizního vysílání versus národ ní produkce 

 

Pokud přijmeme tvrzení, že velká část současné kultury je nějakým způsobem postmoderní, pak 

toto znamená, že tyto mediální krajiny, jsou globální nebo nejméně nadnárodní. Jak Bauman 

jasně argumentuje: „Modely postmodernity, na rozdíl od modelů modernity, nemohou být 

založeny na realitách národního státu“ (1989: 152).  

(Lash, Urry, 1994: 307) 

 

Dosavadní televizní studia soustřeďující se především na televizi zasazenou 

v hranicích národního státu nyní nutně volají po revizi. Přestože vysílací technologie 

dokázala už velmi brzy překonávat státní hranice, národní legislativy upravující 

fungování televizního vysílání jej udržovaly uvnitř jejích hranic.46 Zlom ve většině 

evropských zemí nastal s liberalizací televizního trhu v 90. letech minulého století a 

s tím spojeným nástupem mediálních konglomerátů poskytujících satelitní a kabelové 

služby transnárodního charakteru. 

Nadnárodní společnosti tak pronikají do oblastí, jež byly dříve doménou výhradně 

ucelených územních celků. Problémy má na národních trzích i dříve dominantní národní 

komerční vysílání, které je vytlačováno satelitními televizemi a dalšími alternativními 

platformami doručování obsahu na internetu. Pro spotřebu televizních obsahů už není 

národní hranice limitující (Turner, Tay 2009: 52,54). 

Jonathan Bignell jako důsledek globalizace televizního vysílání uvádí rozšíření 

některých programů nebo žánrů napříč různými národy a kulturami, což vede k tomu, že 

se vysílací schémata v různých zemích mohou výrazně podobat. Vysvětlení vidí 

                                                 
44 Ten lze v některých případech přeskočit, jindy ne. Výjimkou nejsou ani reklamy po skončení nebo 
uvnitř videa. Reklamní spoty k online přehrávaným videím se například velmi často objevují na serveru 
televize Nova Voyo nebo u zpravodajských videí na webových serverech vydavatelství Mafra. 
45 Například televize Nova nabízí některé své streamované služby zdarma (online archiv své původní 
tvorby a simultánní vysílání některých televizních přenosů - např. Televizní noviny) a pod značkou 
značkou Voyo+ distribuuje předpremiéry původních seriálů filmy distribuované společností Bonton, které 
lze koupit za 50 nebo 80 korun prostřednictvím SMS zprávy. 
46 Historicky bylo televizní vysílání zaváděno vládami států z národních, kulturních nebo politických 
důvodů a adresováno občanům jednoho státu, kteří k němu měli v různé míře univerzální přístup. 
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v konceptu mediálního imperialismu47, kdy korporace relativně nezávislé na národních 

státech vysílají prostřednictvím satelitu do několika zemí nebo regionů (Bignell 2009: 

64). Podle Lashe a Urryho tyto obrovské mezinárodní mediální společnosti vzniklé na 

základě predátorských fúzí při své činnosti těží z obecné deregulace a marketizace 

moderní kultury v posledních dvou desetiletích. Svou činností tak podkopávají význam 

národních médií (Lash, Urry, 1994: 305). 

 Po uvolnění národního vysílacího systému v Evropě došlo k oslabení vazby mezi 

televizí a národem. Turner a Tayová uvádějí, že v mnoha zemích se na free-to-air 

vysílání dívá méně než polovina národního publika, jemuž je obsah adresovaný. Na 

místo toho diváci využívají různý předplatitelský servis, řada z nich sleduje výhradně 

obsah vyrobený v jiné zemi.48 V některých zemích tak původní národní nabídka tvoří 

jen zlomek dostupného programu (Turner, 2009: 54,52). Z globálního pohledu ovšem 

stále dominují formy národního vysílání nad vlivem nadnárodních mediálních 

konglomerátů (ibid.: 55). 

Lash a Urry přicházejí s tvrzením, že „část moci spotřebitelů pramení z jejich 

nedostatečné oddanosti vůči jednotlivým národním společnostem a jejich jednotlivým 

produktům a představám. Je tedy nutné vzít v potaz nejen globální procesy produkce ale 

také okolnosti, ve kterých kulturní produkty publika přijímají.“ Autoři připomínají, že 

recepce globálních programů je lokálně determinována. „Na úrovni publik je 

nepředstavitelné, že by zde mohla být globální kultura.“ Vzniká tak rozpor mezi 

centralizovanou produkcí a decentralizovanou a fragmentovanou recepcí (Lash, Urry, 

1994: 308). 

Pojem globalizace bývá v obecnější rovině často vnímán jako synonymní výraz 

k amerikanizaci. Také v oblasti televizního průmyslu to byly právě americké 

společnosti, které po desetiletí nastolovaly televizní trendy, čímž ovlivňovaly místní 

zvyky v produkci obsahů, programové formáty, chování institucí i vkus publika (Curtin, 

2009: 9). 

                                                 
47 Teorie mediálního nebo obecněji též kulturního imperialismu, který pracuje s představou dominantních 
kultur, které ohrožují kultury „slabší“, je spjata především s obdobím 70. a 80. let 20. století. V 
současných komunikačních mediálních studiích dominuje odklon od ztotožňování globalizace s kulturní 
homogenizací odehrávající se pod taktovkou západních korporací (Štětka, 2007: 11, 28). 
48 Nejvýraznější úpadek národního vysílání je patrný ve Spojených státech, kde jej sleduje menšina 
občanů. Podíl národních vysílatelů výrazně poklesl i ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Demografické 
trendy ukazují, že v těchto zemích přes 50 procent stávajícího publika tvoří lidé starší padesáti let (Turner, 
2009: 55). Domnívám se, že výše popsaný trend zatím není v českém prostředí příliš markantní a národní 
vysílání doposud ve značné míře plní svoji původní funkci. Důvodem může být i omezená jazyková 
vybavenost velké části českých diváků. 
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I přes výše popsané globalizační trendy se akademici shodují na tom, že národní 

vysílací sítě mají na trhu neustále svoje místo, a to především jako vysílatelé živých 

přenosů tzv. event televison, kdy zajišťují přenos z určitých typů významných lokálně 

determinovaných událostí, kolem nichž se shromažďují ohromná publika. V této 

souvislosti bývají nejčastěji zmiňovaným příkladem významné sportovní přenosy, 

jakými jsou například olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale. Přestože se 

kolem těchto sportovních událostí vytvářejí masivní globální publika, je důležité 

přenesení jejich prezentace do lokálního kontextu. To bývá realizováno například 

prostřednictvím národních komentářů sportovních zápasů, což podle Turnera naznačuje, 

že „primární původ těchto ,globálních´ událostí je národní“ (Turner, 2009: 61).  

Podobný charakter mají i další výjimečné události vysílané v přímém přenosu. 

John Hartley jako příklad uvádí zastřelení J. F. Kennedyho, přistání na Měsíci či svatbu 

a pohřeb princezny Diany (Hartley, 2009 :23). Ke stejně význačné události došlo i 

během vzniku této diplomové práce. Dubnovou svatbu prince Williama s Kate 

Middletonovou  prostřednictvím televizního přenosu údajně sledovaly dvě miliardy lidí 

ze 180 zemí světa.49 Přímý přenos ze svatby přitom bylo možné sledovat doprovázený 

českým komentářem, který nejen vysvětloval pro českého diváka neznámé britské 

reálie, ale zároveň doplňoval informace o český kontext (kdo z Čechů se obřadu 

zúčastnil, atd.). 

 Obdobně se diváky žádaná národní specifika objevují i v nadnárodních 

formátech televizních pořadů50, jež tvoří licencované předlohy, které každá země při 

výrobě pořadu uzpůsobí vlastním zvyklostem. Původem globální program bývá v praxi 

upraven tak, aby vykazoval znaky místního původu. Při adaptaci převzatého 

mezinárodního formátu tvůrci volí národu blízké barvy, kvízové otázky, situování 

příběhů nebo témata písní (Moran, 2009: 151, 158).  

 

 

                                                 
49 ČTK. Svatbu prince Williama s Kate sledovaly dvě miliardy lidí. Týden. [online]. Zveřejněno 29. 4. 
2011. [cit. 2011-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/lide/zahranicni-
celebrity/svatbu-prince-williama-s-kate-sledovaly-dve-miliardy-lidi_200472.html> 
50 Jedná se o formáty reality show (BigBrother), talentových soutěží (Pop Idol, v České republice 
vysíláno pod názvem Česko hledá SuperStar), vědomostních soutěží (Who Wants to Be a Millionaire?, 
v České republice vysílané jako Chcete být milionářem?), zábavních programů a sitcomů. 
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1.7 Změny v chování mediálních uživatel ů: Fragmentizace 
publik a individualizace sledování 

Jak již bylo zmíněno výše, multiplikace mediálních a informačních a 

komunikačních technologií okupujících současné domovy, konvergence doručovacích 

platforem a diverzifikace televizních obsahů vedly k tomu, že „publika se stala méně 

předvídatelnými, fragmentovanějšími a proměnlivějšími ve svém vztahu k médiím“ 

(Livingstone, 2002: 18). Televize se diverzifikovala od jedné dominantní formy sdílené 

napříč národem k více specializovaným, selektivním a globálním formám. Společně 

s vyvíjejícími se technologiemi a jejich postupnou domestikací uživateli se společně 

v závislosti na dalších faktorech proměňuje i samotné užívání televize a rituály s tím 

spojené.51 

 První výrazná proměna chování do té doby tradičně vnímaných televizních 

publik je spjata s multiplikací programové nabídky, která roztříštila do té doby poměrně 

homogenní masové publikum několika málo dostupných kanálů. Zatímco ve Spojených 

státech k  fragmentizace publika došlo s rozšířením kabelového vysílání už v 80. letech 

minulého století, v České republice lze tento jev výrazněji sledovat až v souvislosti 

s přechodem z analogového na digitální vysílání, jež je doprovázeno rozšířenou 

nabídkou digitálních stanic dostupných na celoplošné úrovni. Do roku 2008 byly 

v České republice bezplatně dostupné pouze čtyři celoplošné stanice. 

  S multiplikací televizních kanálů narůstá i jejich zacílení na specifické skupiny 

diváků, které se pro televizní společnosti stávají vhodným obchodním artiklem 

nabízeným inzerentům. Pro tento způsob vysílání tematicky úzce zaměřených 

televizních kanálů se vžilo označení narrowcasting. Lotzová v této souvislosti přináší 

pojem kulturní vetřelci, jímž označuje diváky, kteří sledují specializovaný obsah, jenž 

pro ně není primárně určen. Příkladem jsou rodiče teenagerů, kteří mohou být ve 

společně sdíleném domácím prostředí vystaveni vysílání stanic typu MTV (Lotz, 2007: 

41). 

Zkušenost diváků se současnými médii je tak spíše fragmentizovaná než 

centralizovaná (Roscoe, 2004: 364). V důsledku rostoucí diverzity kanálů, která ústí ve 

větší fragmentizaci publika a menší věrnost k naplánovaným rozvrhům sledování, proto 

klesá sledování televize jako sdílené zkušenosti (Livingstone 2009: 157). V důsledku 

roztříštění diváckého trhu už vysílaná epizoda seriálu pravděpodobně nikdy nedosáhne 
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takové sledovanosti, jako tomu bylo v minulosti. Historicky nejsledovanější epizodou 

televizního seriálu se stal v únoru 1983 poslední díl seriálu MASH, který podle 

výzkumu televizní stanice CBS sledovalo 125 milionů Američanů.52 

Hartley se přesto domnívá, že i dnes lze prostřednictvím televize zažít živé 

společenství (live community), a to při sledování pořadů typu Survivor nebo Lost či při 

sledování sportovních přenosů jakými jsou napřílad olympijské hry nebo Super Bowl 

(Hartley, 2009: 23). Právě Super Bowl přenášený televizní stanicí FOX je v současné 

době považován za nejvýznamnější televizní událost roku.53 Podle statistických dat 

dosáhl Super Bowl zatím největší sledovanosti v roce 2011, kdy přenos sledovalo 111 

milionů diváků.54  

 Druhá klíčová proměna v chování publik, k níž došlo ještě před nástupem 

digitálních technologií, je spojena s multiplikací televizních přijímačů v domácnostech. 

Technologické zdokonalování televizorů (za první výraznou proměnu lze požadovat 

nástup barevných televizorů) a s tím spojený pokles cen na svou dobu standardních 

zařízení podpořil vybavenost domácností více televizory, což vedlo společně 

s rozšířenou programovou nabídkou a tedy i odlišnými sledovacími preferencemi 

k nárůstu individualizovaného sledování televize. Díky vysoké vybavenosti domácností 

televizory mohou její jednotliví členové sledovat televizi individuálně ve svém osobním 

prostoru, což podle některých názorů vede k narušení dřívějších rituálů společného 

rodinného sledování televizních obsahů.  

 Otázce rodinné interakce a uplatňování mocenských vztahů v rodině v závislosti 

na užívání televize se věnují klasické studie sociálního užití médií. Výsledky většiny 

těchto dnes již tradičních studií jsou deformovány konceptem tzv. family television, jenž 

idealizoval vnímání televize jakožto ústředního prvku fungující rodiny. K bližšímu 

pochopení této problematiky je třeba se krátce vrátit do Spojených států padesátých let 

minulého století. Toto období nezahrnuje pouze vznik televize jako takové, ale taktéž 

představuje „zlatou éru“ ve veřejném zobrazování rodinného života. Tento spektákl 

                                                                                                                                               
51 Opět připomínám, že proměny chování uživatelů probíhají postupně. Ve společnosti vždy navzájem 
koexistuje několik způsobů užívání, jež se diferencují, jak v mezinárodním, tak například i 
mezigeneračním srovnání. 
52 Finale of MASH draws rekord number of viewers. NY Times. [online]. [cit. 2011-11-16]. Dostupný 
z WWW: <http://www.nytimes.com/1983/03/03/arts/finale-of-m-a-s-h-draws-record-number-of-
viewers.html> 
53 Marketingovým ukazatelem je například cena reklamy vysílané v přestávkách. 
54 Super Bowl XLV Most Viewed Telecast in U.S. Broadcast History. [online]. 7. 2. 2011. [cit. 2011-11-
16]. Dostupný z WWW: <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/super-bowl-xlv-most-
viewed-telecast-in-broadcast-history/> 
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rodinného štěstí byl hojně podporován samotným zobrazováním tohoto ideálu na 

televizních obrazovkách. Televize tak sebe učinila nejen centrem rodinného života, ale 

hrála také ústřední roli při utváření představy o rodině, domovu, dětství a národu 

(Livingstone, 2002: 21). 

 Stephanie Coontzová  toto období nazývá „rodinným experimentem 50. let“ (the 

1950s family experiment), kdy byl život rodiny mnohem předvídatelnější než 

v předchozích a nadcházejících obdobích. Mylně je však na toto období většinou 

nahlíženo jako na tradiční spíše než experimentální (Coontz, 1997 citováno podle 

Livingstone, 2009: 154–155).  

Na tento koncept v 60. a 70. letech navazuje experiment tzv. rodinné televize 

(family television), který během následujících let formovala normativní očekávání 

týkající se televizního publika. Family television představovala rodinu společně 

seskupenou kolem televizní obrazovky, k níž usedali všichni členové poté, co se otec 

vrátil z práce a matka ukončila úklid domu, otec jako hlava rodiny demonstroval svoji 

moc výběrem sledovaného pořadu, zatímco matka regulovala přístup dětí k televizi, 

když byl otec v práci, čímž prokazovala svoji mravní dokonalost při řízení rodiny 

(Livingstone, 2002: 22). Takovéto pojetí rodinné televize však bylo více vysněným 

ideálem než reálnou skutečností55 (Himmelweit, Oppenheim, Vince, 1958 citováno 

podle Livingstone, 2002: 22).  

Také Sonia Livingstoneová hodnotí koncept rodinné televize kriticky. Masová 

televize v 50. letech byla podle autorky jen náhoda, „krátké vzepření se 

dlouhodobějšímu trendu vedoucímu k multiplikaci a diverzifikaci médií, který umožnil 

to, co Patrice Flichy (2002) nazývá „living together separately.“ Fundamentální 

dlouhodobý trend v západní pozdně moderní společnosti podle autorky ve skutečnosti 

vždy směřoval k individualizaci a s ní souvisejícím trendům konzumerismu, globalizace 

a demokratizace (Livingstone, 2009: 152). 

Přesto nelze říci, že by využívání médií nebylo motivem k vzájemné interakci 

jednotlivých členů domácnosti a demonstraci mocenské převahy. Donell Halloway a 

Lelia Greenová připomínají, že i v mediálně saturované domácnosti dochází 

k vyjednávání ohledně užívání jednotlivých médií. Rodinné konflikty týkající se 

sledování televize se většinou zabývají otázkou, kde se budou jednotliví členové 

domácnosti dívat a co zde budou sledovat (Halloway, Green, 2008: 47).  

                                                 
55 Jako příklad uvádí skutečnost, že mnoho matek televizi využívala jako chůvu a děti odkládaly před 
obrazovku, aby se mohly věnovat jiným činnostem. 
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Navzdory dostupnosti mnoha televizorů stále každého v domě jako první volba nejvíce přitahuje 

hlavní televizor, což často podporuje spory a diskuse, především mezi dětmi. (…) Hlavní 

(společný) obývací prostor obvykle zahrnuje největší a/nebo nejnovější model televizoru 

dostupného v domácnosti, nejpohodlnější sezení, a nejlepší způsob vytápění v zimě a chlazení 

v létě.  

(Halloway, Green, 2008: 47)  

 

V souvislosti s multiplikací televizních přijímačů v domácnostech bývá často 

zmiňováno osamocené sledování televize56, jež podle některých názorů vede k sociální 

izolaci. Současné studie věnující se proměnám televizních publik přicházejí s tvrzením, 

že ačkoliv se sledování televize stává stále více osamocenou aktivitou, neznamená to, že 

musí mít za následek již zmiňovanou izolaci.57  

 I v osamění sledovaný obsah se může stát tématem hovoru, popřípadě sdílenou 

zkušeností s určitou skupinou stejně orientovaných diváků. V souvislosti s rozvojem 

informačních a komunikačních technologií, které přinášejí novou dimenzi diskontinuity 

prostoru a času, přestává být sdílení zkušeností se sledovaným obsahem záležitostí 

lokálně vymezené skupiny vrstevníků a stále více proniká do sféry virtuálních komunit. 

„V důsledku elektronicky mediovaných interakcí již není definice situací a chování 

určována fyzickým místem. Fyzicky osamělý člověk už nemusí být osamělý i sociálně“ 

(Meyrowitz, 2006: 103). Také dostupná literatura věnující se fanouškovství uvádí, že 

„sdílené fanouškovství může být značně pozitivní a posilující zkušeností, která (…) 

může vytvořit nová přátelství a smysl pro komunitu“ (Bird, 2003: 165).  

Nové technologie zároveň přinášejí nové možnosti aktivního nakládání s textem 

mediálních obsahů. Televizní programy pro komunitu fanoušků (hovoříme o tzv. fan 

culture) představují bohatý zdroj jejich aktivit, jež vedou k vytváření nových sociálních 

sítí. Původní televizní tvorba fanoušky inspiruje k vytváření nových textů (např. písně, 

fanzine) (Bignell 2009: 27) a hledání nových souvislostí v nabízené interpretaci 

mediálních textů. David Marshall vyslovuje domněnku, že v případě seriálů jako Lost 

nebo Doctor Who, jež jsou založené na spletitém ději a kolem nichž vzniká tzv. cult 

publikum, se ze strany producentů jedná o promyšlenou programovou naraci, která cílí 

                                                 
56 Problematice osamoceného sledování televize teenagery se podrobněji věnuji v kapitole 3.2.1 Mediální 
chování teenagerů. 
57 Stejně tak neplatí, že společné sledování televize vede k interakci nebo posílení vztahů přítomných 
diváků. 



  

 

45

  

na fanoušky takovýchto seriálů (Marshall, 2009: 42). Jenkins tento fenomén výměny 

v narativní struktuře označuje jako transmedia storytelling. Zároveň v této souvislosti 

předkládá koncept participační kultury, který se staví do protikladu proti dřívějším 

představám o pasivním publiku. „Spíše než hovořit o mediálních producentech a 

spotřebitelích, kteří zaujímají oddělné role, bychom na ně měli nahlížet jako na 

účastníky, kteří se navzájem ovlivňují“ (Jenkins, 2008: 3). Také Curtin připomíná, že 

interaktivní vlastnosti médií se ve svůj prospěch snaží využívat i sami producenti 

jednotlivých pořadů, jež doufají, že prostřednictvím zpětné vazby vycházející z 

fanouškovské základy získají kreativní podněty pro další tvorbu (Curtin, 2009: 17).  

 Tyto změny vztahující se k webu 2.0, multiplatformitě a long tail sémiotické 

vlastnosti internetu ovlivnily způsob, jakým je televize vytvářena, distribuována a 

konzumována. Médium se transformovalo ze své masové podoby „jen ke čtení“ do 

formy DIY (do it yourself). Zároveň je patrný posun od síťového vnímání televize 

k sociálním sítím – tedy z režimu reprezentace do produkce (Hartley, 2009: 26). Axel 

Burns tento paradigmatický posun směrem k uživatelem produkovaným formám 

vytváření obsahu, jež ovlivňuje mediální, sociální a ekonomické zvyklosti, označuje 

jako produsage. Vyhýbá se tak představám spojeným s tradičním modelem produkce 

obsahu. Termínem produsage označuje společné a nepřetržité vytváření a rozšiřování 

existujícího obsahu ve snaze po jeho neustálém zlepšení (Bruns, 2008). 

Teoretik nových médií Dan Harries označuje smíšení sledování (viewing) 

starých médií a užívání (using) nových médií jako „viewsing“ (Harries citováno podle 

Lotz, 2007: 16–17). 

Sledování televize tak i nadále zůstává sociální aktivitou (podrobněji např. 

Livingstone, 2002:144). Zároveň někteří autoři přicházejí s tvrzení, že s technologickým 

rozvojem televizních přijímačů (HD vysílání, velké LCD a plazmové obrazovky) může 

v případě určitých specifických televizních žánrů58 dojít k opětovnému oživení 

společného sledování televize (Debrett, 2009: 816). 

 

Přestože především mladí diváci ztrácejí vztah ke sledování televize v její 

tradiční podobě a jejich divácké zvyky jsou přenesené do prostředí internetu, v centru 

jejich zájmu ve vztahu k video obsahům i nadále zůstávají programy produkované 

televizními společnostmi. „Ačkoliv jejich zvyky nejsou přímo spojené s network 

                                                 
58 Debrett zmiňuje sportovní přenosy, pořady o divoké přírodě nebo cestopisy. 
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televizí, jejich výběr, na co se dívat, se řídí jejich vztahem k obsahu produkovaném 

televizními stanicemi a sítěmi“ (Marshall, 2009: 41). Úspěch serverů zajišťujících 

sdílení obsahů na internetu (tzv. P2P sítí) podle P. Davida Marshalla spočívá právě v 

evropské a severoamerické seriálové produkci. Diváci, kteří si prostřednictvím těchto 

sítí stahují seriály, podle něj vytváří sekundární publikum, jež s obsahy nakládá 

odlišným způsobem, jejich sledování je více intenzivní (Marshall, 2009: 41). S tímto 

tvrzením souhlasí i8, jenž uvádí, že vlastníci počítačů konzumují v průměru významně 

více televizních obsahů, filmů, hudby a dalších médií než zbytek populace. (Jenkins, 

2006: 132). Podle výsledků studie Pew Foundation 62 procent internetových uživatelů 

preferuje profesionální video (Curtin, 2009: 17). 

Naopak online video jako takové se postupně stává samostatným žánrem, jehož 

komerční úspěšnost je podmiňována specifickými pravidly, přičemž určující je délka 

nahrávky, která by měla trvat v rozmezí od dvou do sedmi minut (Curtin, 2009: 17).  

 

 

2. Teenageři a média 
Cílem předkládané diplomové práce je pokusit se přiblížit užití televize a na ni 

navazujících/odvozených nových mediálních technologií umožňujících šíření video 

obsahů v diváckých zvycích středoškolských teenagerů. Koncepty jako Net generation 

(Tapscott, 1998), Google generation, Digital generation, Digital native (Prensky 

2001), Cyberkids (Holloway, Valentine, 2003) nebo Born digital (Palfrey, Gasser, 

2008) považují (nejen) mediální chování dnešních mladých lidí a dospívajících 

v porovnání s generací jejich rodičů za zcela odlišné. Podle těchto tezí už nemá televize 

jako médium vázané na televizor mladým lidem narozeným do multimediálního světa, 

co nabídnout. V rozporu s tímto tvrzením jsou však výsledky mnoha výzkumů (ať už 

pocházejících z akademických sfér, nebo komerčního prostředí), které dokládají, že 

televize ve své esenciální podobě i nadále patří k oblíbeným médiím dospívajících. 

V širším kontextu volnočasových aktivit představuje sledování televize 

především zábavu a odreagování, je vítaným prostředkem pro zahnání nudy. Zároveň 

jsou mediální obsahy v případě teenagerů významným socializačním činitelem, stávají 

se zdrojem identity, podporují jedince v jeho vnímání a utváření sebe sama.  

V důsledku rozšíření nových mediálních technologií však už nehraje televize 

v životě dospívajících tak dominantní roli, jako tomu bývalo v minulosti. Sledování 
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televizní obrazovky se stává stále méně soustředěné, doprovází jej další souběžně 

vykonávané mediální aktivity. Možnost takzvaného mediálního multitaskingu se 

odvíjejí nejen od vybavenosti společně sdílené domácnosti, ale také od vybavenosti 

samotného pokoje, který adolescent obývá a jehož vybavení s narůstajícím věkem 

získává na důležitosti. 

 

 

1.8 Kdo jsou digitální domorodci 
Jak již naznačují výše zmíněná pojmenování, bývají teenageři často označováni 

za generaci, jež se ve svém myšlení, chování a komunikaci s okolím výrazně odlišuje od 

generace svých rodičů. Mezi nejzmiňovanější a zároveň nejdiskutovanější práce v této 

souvislosti patří texty Dona Tapscotta a Marca Prenskyho. Oba autoři shodně vycházejí 

ze srovnání dvou generací, jejichž odlišnosti v chování, myšlení a jednání zdůvodňují 

existencí nových informačních a komunikačních technologií.59 

Prensky, který ve svém článku chtěl poukázat na nutné změny ve vedení školní 

výuky, popisuje mladé lidi vyrůstající v digitálním prostředí jako digitální domorodce60 

(digital native), pro něž je charakteristická interaktivita, intuitivní řešení problémů, 

upřednostňování grafiky před textem či multitasking61 (Prensky, 2001). Autor takto 

souhrnně uvažuje o lidech narozených po roce 1981.62 63 Jedince, kteří se narodili před 

                                                 
59 Práce obou autorů jsou akademiky kritizované za jejich neakademickou povahu a neempiricky 
podložená tvrzení. (Prenskyho článek vyšel v nevýznamném časopise On the Horizon, na Tapscottovu 
publikaci bývá nahlíženo pouze jako na práci, kterou napsal management consultant, nikoliv akademický 
pracovník (Buckingham, 2006: 6).) I přesto se tyto práce staly impulsem pro řadu navazujících studií a 
kritik. 
60 Toto označení je samozřejmě platné pouze pro vyspělé západní společnosti, jejichž obyvatelé mají 
přístup k digitálním technologiím. John Palfrey a Urs Gasser uvádějí, že ze šesti bilionů lidí žijících na 
světě má k digitálním technologiím přístup pouze jedna šestina. Proto navrhují nevztahovat pojem 
digitální domorodci k celé generaci lidí narozených v jeden okamžik, ale pouze k určité populaci (Palfrey, 
Gasser, 2008: 16). Nutno dodat, že pouhá dostupnost digitálních technologií ještě neznamená zamezení 
hrozbě takzvané digitální propasti (digital divide), jež je při nedostatku znalostí, jak nové technologie 
používat, hrozbou i pro vyspělé a bohaté společnosti. Tento druh sociální nerovnosti v rámci jedné 
společnosti někteří autoři označují jako druhou úroveň digitální propasti (podrobněji Hargittai, 2002). 
61 Problematice mediálního multitaskingu se podrobuji věnuje podkapitola 3.2.4.2 Mediální multitasking. 
62 První kontakty veřejnosti s internetem se ve Spojených státech datují už do osmdesátých let dvacátého 
století. Za zlomový okamžik v rozšíření internetu je ovšem považován až vznik WWW (World Wide Web), 
který s následným rozšířením vyhledávačů (browser) zpřístupnil služby internetu i méně technologicky 
zdatným jedincům. S přelomem tisíciletí přicházejí první sociální sítě a blogy (Palfrey, Gasser 2008: 3). 
Není pravděpodobně příliš nutné připomínat, že situace v tehdejším Československu (a následně České 
republice) byla výrazně odlišná. Zatímco v roce 1994 se ve Spojených státech rozšiřovaly první webové 
prohlížeče, v České republice teprve začala vysílat první celostátní komerční televizní stanice Nova, což 
je dle mého názoru jedním z názorných příkladů toho, že Češi narození v osmdesátých letech minulého 
století ještě vyrůstali se silnou vazbou na sledování televizního vysílání. 
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tímto rokem, a nové technologie se museli naučit používat až v pozdějším věku, 

označuje jako digitální přistěhovalce (digital immigrants). Přestože někteří z nich 

užívání nových technologií přijali za své, nikdy nedokážou plně porozumět uvažování a 

chování digitálních domorodců, kteří vyrůstali v technologicky odlišném prostředí. 

Z tohoto důvodu učitelé coby digitální přistěhovalci neumějí přizpůsobit výuku novému 

způsobu myšlení svých žáků (digitálních domorodců) (Prensky, 2001). 

Tapscott při svém vymezení internetové generace (Net generation) klade do 

protikladu nejen samotné generace mediálních uživatelů, ale také s nimi spjaté 

technologie. Zatímco hodnoty uznávané televizní generací považuje za konzervativní, 

hierarchické, neflexibilní a centralizované, příslušníky internetové generace 

charakterizuje jejich důvtipnost, výřečnost, kreativita, zvědavost či spoléhání se sama na 

sebe. Jako stoupenec technologického determinismu přisuzuje tyto odlišnosti výhradně 

uvedeným mediálním technologiím, jež produkují široký rozsah sociálních, 

psychologických a politických změn.  

Digitální technologie zároveň přinášejí mladým lidem novou míru svobody ve 

způsobech komunikace a interakce, vzdělávání či formování identity. Díky znalosti 

těchto technologií jedinci disponují novou formou moci, což se projevuje například 

narušením autority v rodině. Zatímco v minulosti to byli vždy rodiče, kdo předávali 

potomkům své znalosti, dnes jsou to děti, které učí své rodiče a prarodiče orientovat se 

v digitálním prostředí (Tapscott, 1998, citováno podle Buckingham, 2006: 5–8). 

Tapscottovu práci podrobil kritice například David Buckingham, který 

stoupencům technologického determinismu vyčítá přehlížení celé řady dalších 

významných faktorů ovlivňujících zmiňované změny. „Opomíjejí fundamentální 

kontinuity a vzájemné závislosti mezi novými a starými médii (jako je televize), 

kterými pohrdají, kontinuity, které existují na úrovni formy a obsahu, jakož i 

v podmínkách ekonomiky.“ Tapscott obě dvě skupiny (generační i technologickou) 

vnímá zcela černobíle, nepřipouští možnost vzájemného ovlivňování nebo propojení se 

(Buckingham, 2006:10). 

Bezvýhradně optimistické vnímání nových technologií zároveň vede k tomu, že 

Tapscott zcela opomíjí omezení internetu (např. omezená povaha při vzdělávání) a jeho 

                                                                                                                                               
63 Dataci zrodu digitálního domorodectví odkládají i některé novější odborné práce. Britské autorky Ellen 
Johanna Helsperová a Rebecca Eynonová navrhují generaci označovanou jako digitální domorodci 
rozdělit na dvě skupiny, přičemž za přelomový okamžik považují vzestup aplikací webu 2.0. Děti a 
dospívající narozené po roce 1990 označují jako druhou generaci digitálních domorodců, zatímco mladé 
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stinné stránky (nedemokratické tendence mnoha online komunit, hrozba digitální 

propasti, atd.). 

Stoupenci konceptu digitální generace též uvádějí, že v porovnání se staršími 

generacemi se významně změnily i některé hlavní aspekty života: sociální interakce, 

přátelství či občanská participace se odehrávají prostřednictvím mediálních technologií 

(Palfrey, Gasser, 2008: 2). V této souvislosti Buckingham opět namítá, že technologie 

sice nabízejí odlišné způsoby vzájemné komunikace nebo trávení volného času, avšak 

odlišnosti v porovnání s offline aktivitami mohou být snadno zveličované (Buckingham, 

2006:10). 

S internetovou generací také často bývá spjato očekávání vysoké úrovně 

dovedností souvisejících s novými informačními a komunikačními technologiemi, jež 

mají příslušníky této generace určitým způsobem zvýhodnit nad ostatními (staršími), 

kteří tyto dovednosti neovládají.  

V této souvislosti si je potřeba uvědomit, že internet je mnohovrstevnaté 

médium, které ve srovnání s televizí nabízí celou škálu možných využití. Výzkumy, 

které se zaměřují pouze na množství času stráveného u internetu, ještě nic nevypovídají 

o tom, jaké činnosti zde byly vykonávány a zda nějakým způsobem přispěly k osobnímu 

rozvoji jedince. Výsledky detailnějších studií většinou ukazují, že hlavním motivem pro 

využívání internetu teenagery je vyhledávání informací souvisejících s plněním školních 

povinností, komunikace a sdílení zkušeností s vrstevníky a zábava (podrobněji 

Hargittai, Hinnant, 2008; Helsper, Eynon, 2010; Bennett, Marton, Kervin, 2008; 

Livingstone, Haddon, 2009). Ta kromě her nebo poslechu hudby zahrnuje i sledování 

videí. Technologicky zdatné „cyberkids“ sice mohou skutečně existovat, avšak jsou 

v menšině a obecně se nejedná o typický vzorek dopívajících a mladých dospělých. 

Naopak pro většinu mladých lidí představuje technologie relativně marginální oblast 

zájmu (Buckingham, 2006:10–11). 

Ve vztahu k televizi, která je hlavním tématem předkládané práce, je zároveň 

vhodné připomenout, že ačkoliv se dnešní teenageři narodili už do digitálního prostředí, 

které považují za zcela samozřejmé, jejich rodiče stále přísluší ke generaci, která 

vyrůstala v přítomnosti televize a má ji pevně zakořeněnou ve svých domácích zvycích, 

které přenášela i na své potomky. Graeme Turner v této souvislosti vyslovuje tezi, že je 

„stále pravděpodobnější, že další generace diváků, která primárně konzumuje 

                                                                                                                                               
dospělé narozené mezi lety 1983 až 1990 považují za první generaci digitálních domorodců (Helsper, 
Eynon, 2010: 507-508). 
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alternativy v podobě online videa, už nemusí získat sledovací návyky spojené s televizí“ 

(Turner, 2009: 55). 

 

 

1.9 Postavení televize ve volném čase teenager ů64 
„Média nepochybně získala centrální roli v životech dětí a dospívajících“ 

(Livingstone, 2002: 78). Způsoby užívání jednotlivých druhů médií ovlivňuje celá škála 

faktorů, počínaje socio-demografickými ukazateli jako je věk, gender nebo rasa, přes 

vybavenost domácností médii, jež se odvíjí od ekonomického zázemí a vzdělání rodičů, 

až po zájmy dospívajících a strukturaci jejich volného času či mediální prostředí 

v rodině.  

Dříve než se zaměřím na konkrétní výsledky studií týkající se způsobů užívání 

televize, popřípadě též souvisejících audiovizuálních obsahů dostupných 

prostřednictvím internetu, teenagery, ve stručnosti přiblížím některé z výše uvedených 

aspektů ovlivňujících nakládání s televizními obsahy. 

 

 

1.9.1 Mediální vybavenost domácností 

S rostoucí cenovou dostupností informačních a komunikačních technologií i 

stále dokonalejších televizorů, roste vybavenost domácností těmito médií. Při pořízení 

nového televizoru se původní přijímač zpravidla stěhuje z centrální pozice v domě/bytě 

(nejčastěji obývacího pokoje) do více privátních prostor. Těmi často bývají právě 

pokoje dětí (Livingstone, 2002: 36). Předmětu zde musí být vyčleněn prostor pro jeho 

umístění, s přesunem televizoru do intimnějších prostor se mění vzorce pro jeho 

užívání.  

Konkrétní představu o vybavenosti českých domácností počítači a vybranou 

spotřební elektronikou si můžeme udělat díky výzkumným šetřením Českého 

statistického úřadu. Zatímco vybavenost domácností televizory je v průběhu let 

poměrně konstantní (lze tedy říci, že je saturovaná) a dochází spíše k obměně 

stávajících přijímačů, v případě počítačů stále ještě dochází k dovybavování domácností 

                                                 
64 Níže citované výsledky výzkumů se vztahují k rozdílně vymezeným věkovým skupinám. Vždy však 
alespoň z části zahrnují pro mne klíčovou skupinu středoškolských teenagerů, tedy dospívajících ve věku 
15-18/19 let. Předkládané výsledky zahrnující mladší nebo starší účastníky výzkumů proto nemusejí být 
zcela přenositelné na mnou věkově úzce vymezenou populaci. 
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těmito technologiemi. Kromě narůstající vybavenosti stolními počítači se zvyšuje i 

počet domácností, které vlastní přenosný notebook.  

Vybavenost domácností vztahujících se k mnou sledované skupině 

středoškolských teenagerů nejblíže charakterizují data týkající se domácnosti, v níž žijí 

děti65. V druhém čtvrtletí roku 2011 vlastnilo počítač 87 procent těchto domácností, 

přičemž 24 procent z nich vlastnilo dva počítače a dalších třináct procent domácností 

disponovalo třemi a více počítači. Velmi vysoké bylo i připojení těchto domácností 

k internetu, a to 84 procent, přičemž téměř všechny domácnosti využívaly 

vysokorychlostní připojení. Zcela nejpoužívanější informační a komunikační 

technologií je mobilní telefon, který využívá 99 procent lidí ve věku 16-24 let.66  

Nejaktuálnější dostupná data týkající se vybavenosti domácností dalšími 

elektronickými médii se vztahují ke stavu v roce 2009. Tehdy na 100 domácností 

s dětmi připadalo 140 televizních přijímačů, 71 videorekordérů, 85 DVD přehrávačů a 

23 satelitních souprav.67 

 

 

1.9.1.1 Vybavenost d ětských pokoj ů televizorem 

Vybavenost dětských pokojů médii ovlivňuje celá řada faktorů. A nejedná se 

pouze o ekonomické hledisko. Livingstoneová uvádí, že i v relativně chudých rodinách 

měly děti mediálně bohaté pokoje. Obecně ovšem platí, že v rodinách s vyšším příjmem 

se pokoje dětí více podobají ostatnímu vybavení domácnosti (Livingstone, 2002: 148). 

Základní determinanty osobního vlastnictví médií u dětí a dospívajících 

představuje gender a věk (ibid.: 40). Z genderového hlediska jsou médii obecně více 

vybavené pokoje chlapců. V případě televizoru a video/DVD přehrávače a počítače 

vždy zhruba o 10 procent více než v případě dívek (Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 15; 

obdobně též Broddason, 2006: 109). 

                                                 
65 Za dítě je zde považována osoba mladší 15 let. 
66 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. 
Publikace. Praha: Český statistický úřad, 2011. [online]. Zveřejněno 16.11.2011. [cit. 2011-01-02]. 
Dostupný z WWW http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 
67 Zajímavé srovnání by jistě přinesla aktuální data týkající se vybavení domácností televizorem a 
satelitním přijímačem po završení přechodu na digitální televizní vysílání, jež zcela jistě sehrálo nemalou 
roli při obměně televizních přijímačů. Vybavenost domácností počítačem a vybranou spotřební 
elektronikou. Český statistický úřad. [online]. 10. 11. 2011. [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_vybavenost_domacnosti_pocitacem_a_vybranou_spotrebni_elektr
onikou 
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Nejucelenější souhrn dat o vybavenosti dětských pokojů obrazovkovými médii68 

(screen media), přináší Sonia Livingstone v knize Young People and New Media. 

Uvedené údaje i přes svoji neaktuálnost (pocházejí z let 1997–1999) názorně ilustrují 

rozdílný vztah, který mají k televizi obyvatelé různých zemí. Data uvedená v grafu č. 1 

dokládají, že Velká Británie a Spojená státy, tedy země, z nichž pochází velká část 

citovaných výzkumů, patří k zemím silně orientovaným na screen entertainment 

culture, což se projevuje i v přístupu dětí k televizoru ve vlastním pokoji (Livingstone, 

2002: 54). 

 

Graf č. 1: Srovnání dětí a dospívajících s přístupek k televizi ve vlastním pokoji 

 

 

 

 

Vysokou orientaci amerických domácností na televizi potvrzují i data Donalda 

F. Robertse z roku 2004, podle nichž tři čtvrtiny domácností s dětmi ve věku 15–18 let 

vlastnily tři a více televizorů a téměř šest z deseti domácností disponovalo třemi a více 

video/DVD přehrávači. 68 procent pokojů amerických teenagerů ve věku 15–18 let 

obsahovalo televizor a 56 procent pokojů video nebo DVD přehrávač (Roberts, Foehr, 

                                                 
68 Shromážděná data mezi screen media zahrnují televizor, videopřehrávač, herní konzole propojené 
s televizorem, kabelovou/satelitní televizi, počítač, počítač s CD-ROM a internet/modem. 
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Rideout, 2005: 11). Toto prostředí domácností už nelze považovat za mediálně bohaté, 

ale mediálně saturované (ibid.: 19).   

V České republice zahrnuje obdobná data Výzkumu životního stylu dětí69, který 

pro Asociaci televizních organizací provádí společnost Mediaresearch. Na základě 

žádosti mi společností Mediaresearch byla poskytnuta data týkající se vybavenosti 

pokojů třináctiletých a čtrnáctiletých dětí. Lze tedy předpokládat, že pokoje 

středoškolských teenagerů budou médii ještě vybavenější než v případě mladších dětí. 

57 procent dotázaných z uvedené věkové skupiny70 uvedlo, že má v pokoji, který obývá 

sám nebo se sourozencem, k dispozici televizor. Obdobná byla též vybavenost pokojů 

počítačem s připojením k internetu (59 procent).71 Jedním z cílů praktické části 

předkládané diplomové práce proto bylo zjistit současný stav týkající se vybavenosti 

pokojů českých středoškoláků vybranými mediálními technologiemi. 

V případě, že v domácnosti žijí sourozenci, kteří mají oddělené pokoje, je větší 

pravděpodobnost, že budou média umístěna ve společných prostorách než v dětském 

pokoji, kde by sloužila k více individualizovanému užití jen jednoho ze sourozenců 

(Livingstone, 2002: 50). Zároveň je třeba připomenout, že snadný přístup k médiu 

v podobě osobního vlastnictví vždy neznamená jeho intenzivnější využívání. To 

například ve svém výzkumu potvrzuje Thorbjorn Broddason, podle nějž byl v roce 2003 

televizor častěji součástí vybavení chlapeckého pokoje72, avšak dívky sledováním 

televize týdně strávily o 1 hodinu 15 minut více času.73 Z dlouhodobého hlediska tak u 

dívek čas věnovaný televizi narůstal, zatímco u chlapců v porovnání s lety 1997 a 1991 

klesal. Příčinou je podle autora rozšíření nových médií (Broddason, 2006: 110). 

 

  

1.9.2 Televizní prost ředí v rodin ě 

Vztah dětí a dospívajících k médiu (v našem případě televizoru) a jeho užívání 

výrazným způsobem ovlivňuje mediální prostředí v rodině, to, jakou roli médium hraje 

v prostředí domácnosti, jaké zvyky a rituály se s jeho užíváním pojí. Rodiče působí jako 

                                                 
69 Výzkum je zaměřený na děti ve věku od 4 do 14 let. 
70 N 123 
71 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
72 Vlastní televizor v roce 2003 vlastnilo 73 procent chlapců ve věku 10-15 let, zatímco ve stejné věkové 
skupině to bylo jen 58 procent dívek. 
73 Chlapci televizi sledovali 12 hodin 34 minut za týden, dívky u televizní obrazovky strávily 13 hodin 49 
minut týdně. Nutno zároveň podotknout, že saturace islandský domácností televizory je velmi vysoká. 
V roce 2003 vlastnilo 56 procent domácností s dětmi ve věku 10-15 let tři a více televizorů (Broddason, 
2006: 109–110). 
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vzor sledovacích návyků, zároveň dětem stanovují pravidla týkající se užívání 

televizoru a dalších médií. 

Roberts et al. se ve své práci pokusil postihnout zaměření rodiny na televizi 

(household TV orientation), jež má odkazovat k tomu, jak důležitou roli televize v 

domácnostech hraje. Míru orientace jednotlivých domovů na televizi autoři měřili 

prostřednictvím tří výzkumných otázek, jejichž výsledky poté navzájem kombinovali. 

První otázka se ptá, zda bývá v domácnosti zapnutá televize, i když se na ni nikdo 

nedívá.74 Druhým ukazatelem je fakt, zda je televize zapnutá během jídla. Do třetice se 

autoři zajímají o to, zda v rodině platí nějaká pravidla ohledně sledování televize 

(Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 18).  

Za domácnosti vysoce orientované na televizi autoři následně považují ty, kde je 

přijímač obvykle zapnutý, i když se na něj nikdo nedívá, kde televizor běží během jídla 

a v domácnosti pro jeho užívání neplatí žádná pravidla. Výsledky výzkumu následně 

ukazují, že děti pocházející z tohoto rodinného prostředí jsou o 1 hodinu 12 minutí více 

vystaveny televiznímu vysílání než jejich vrstevníci z rodin méně orientovaných na 

televizi. Zároveň jsou tyto děti i více vystaveny dalším médiím,75 s výjimkou tištěných 

(Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 45–46). 

Děti, jejichž rodiče mají nižší vzdělání, budou s větší pravděpodobností pocházet 

z domácností vysoce orientovaných na televizi. Naopak s rostoucím vzděláním rodičů 

klesá orientace na televizi a stoupá zaměření na počítač. V rodinách, kde platí pro užití 

médií určitá pravidla, má méně dětí v pokoji vlastní televizor. Naopak 85 procent dětí z 

na televizi vysoce zaměřených rodin má v pokoji vlastní televizní přijímač (ibid.: 19, 

21). 

Ve vztahu k normám užívání televize se výzkumy různých autorů shodují na 

tom, že rodiče starších dětí užívání tohoto média už neomezují téměř žádnými 

pravidly76 (Roberts, Foehr, Rideout 2005; Livingstone 2002).  

 

 

                                                 
74 Tato otázka je inspirována prací Elliotta A. Medricha, jež přišel s pojmem constant TV households 
(Medrich,Roizen, Rubin, & Buckley, 1982; citováno podle Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 18). 
75 Tato další média zahrnují video/filmy, videohry, hudbu a počítač 
76 Obecně děti ve věku 8̠ 18 let jako nejčastější pravidlo související se sledováním televize uváděly, že se 
na ni nesmějí dívat, dokud nemají hotové domácí úkoly (Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 17). 
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1.9.3 Volný čas dětí a dospívajících  

Považuji za vhodné alespoň ve stručnosti nastínit způsoby trávení volného času 

dnešních dětí a dospívajících. Jen v kontextu veškerých volnočasových aktivit je možné 

lépe uchopit a pochopit aktivity mediální, které se odvíjejí od dostupných alternativních 

možností trávení volného času. 

První volbou, jak trávit volný čas, jsou pro děti ve věku 6–17 let aktivity 

s přáteli. Vyjít si ven obecně považují za nezávislou činnost, zatímco sledování televize 

spojují spíše se zahnáním nudy. Pokud by se děti mohly rozhodnout mezi sledováním 

televize a možností podniknout něco s kamarády, zvolily by druhou variantu 

(Livingstone, 2002: 80). Nejčastější volnočasovou aktivitou dětí vykonávanou mimo 

domov je návštěva kamarádů u nich doma. Důvodem návštěvy mimo jiné bývá i 

médium, které dotyčný doma nevlastní, například počítačová hra. Polovina patnácti a 

šestnáctiletých při návštěvě kamarádů sleduje video. Tato skutečnost popírá tvrzení, že 

média vedou k sociální izolaci (Livingstone 2002: 132). 

Naopak John Palfrey a Urs Gasser tvrdí, že mladí lidé, kteří nerozlišují život 

online a offline a žijí v neustálém spojení, se již nenavštěvují tolik jako dříve (autoři 

konkrétně uvádějí za účelem poslechu hudby), ale oblíbený mediální obsah s přáteli 

sdílí prostřednictvím sociálních sítí (Palfrey, Gasser, 2008: 5). Podobnou tezi by bylo 

dle mého názoru možné vztáhnout i ke sledování online videí, jež se často šíří právě 

prostřednictvím sociálních sítí. 

Pro děti ve věku 15–17 let je charakteristická diverzifikace a specializace trávení 

jejich volného času. Klesá množství formálně tráveného času v kroužcích a roste zájem 

o trávení času s přáteli, často při komerčních aktivitách jakými je například návštěva 

kina (Livingstone, 2002: 94). 

Na nemediální aktivity dětí se ve své práci okrajově zaměřil i Roberts se svými 

kolegy, který se mimo jiné soustředil na čas věnovaný sedmi nemediálním aktivitám. Ze 

souboru všech nejčastěji vykonávaných volnočasových aktivit se na prvních pěti 

místech umístily tři nemediální činnosti (Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 38). Z níže 

uvedených údajů (tabulka č. 1) vyplývá, že přestože média hrají v životě mladých lidí 

důležitou roli, může být jejich postavení přeceňováno. Roberts zároveň připomíná, že 

většina sledovaných činností mohla být vykonávána zároveň s jinými aktivitami (ibid.). 
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Tabulka č. 1: Běžný den strávený s médii a vybranými nemediálními aktivitami 

 

 

Zdroj: Roberts, Foehr, Rideout 2005: 38 

 

 

1.9.4 Mediální chování teenager ů 

V předkládané diplomové práci se zaměřuji na užívání televize a s ní 

souvisejících vidoe obsahů dostupných prostřednictvím internetu teenagery. Výběr 

sledování televizního obsahu není jen volbou mezi televizí a nemediálními aktivitami, 

ale i dalšími mediálními činnostmi. 

V porovnání s mladšími věkovými skupinami se teenageři ve svých mediálních 

preferencích více diferencují, stávají se více selektivními. Proto je obtížné tuto skupinu 

definovat jako celek, mediální chování jednotlivců se vyznačuje značnými odlišnostmi 

(Livingstone, 2002: 94). Obecně sledování televize sice zůstává dominantní aktivitou, 

ale v porovnání s mladšími věkovými skupinami roste význam hudby a počítače. 

Zároveň klesá zájem o hraní počítačových her (Livingstone, 2002: 94). Naopak 

s rostoucím věkem se televize častěji stává tématem hovorů (Pasquier, Buzzi, Haenens, 

Sjöberg, 1998: 512). 

Děti a dospívající nejčastěji zapínají televizi ze dvou důvodů. Buď kvůli 

sledování svého oblíbeného programu, nebo jim slouží k vyplnění jinak 

nestrukturovaného času, jinými slovy k zahnání nudy (Livingstone, 2002: 80). 
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Jak již jsem uvedla výše, multiplikace televizních přijímačů, které se 

přestěhovaly do individualizovaných, osobních a pro děti nekontrolovaných prostor, a 

soupeřící programové preference jednotlivých členů rodiny způsobené rozšířením 

nabídky televizních stanic, mnohdy zaměřených na velmi konkrétního diváka, jsou 

uváděny jako hlavní příčiny nárůstu individuálního/osamoceného sledování televize. 

Nejedná se ovšem o jediné faktory, které osamocené sledování televize podporují. 

V případě dětí je hlavním motivem individuálního sledování jejich touha dívat se na 

televizi o samotě. Oslovené děti si přály sledovat televizi ještě více samy, než jak 

v současnosti činily. Po sledování televize o samotě děti upřednostňují konzumaci 

televizních obsahů v přítomnosti vrstevníků (Livingstone, 2002: 157– 158). Tomuto 

trendu odpovídá i chování mladých Čechů a Češek ve věku 15–24 let. Nejvíce z nich 

(44 procent) sleduje televizi osamoceně, následuje sledování s přáteli nebo sourozenci 

(9 procent).77 Také více než polovina dětí ve věku 13–14 let (54 procent) uvedla, že 

televizi nejčastěji sleduje o samotě.78 

Důvodem k vyhledávání osamoceného sledování televize, ať už ve vlastním 

pokoji, nebo ve společných prostorách v době, kdy není nikdo z rodinných příslušníků 

na blízku, je podle Reeda Larsona možnost osobnějšího výběru programů i více 

soukromý požitek ze sledování. Teenageři na mediální obsahy reagují jinak, pokud 

nemusejí poslouchat komentáře ostatních členů rodiny (Larson, 1995: 543). 

Nezanedbatelný vliv na množství času věnovanému médiu má i jeho osobní 

vlastnictví. Podle Livingstoneové je tak nutné odlišovat mezi možností přístupu k médiu 

v domácnosti a jeho osobním vlastnictvím (Livingstone, 2002: 36).  U dětí, které mají 

v pokoji vlastní televizor, ve Velké Británii narůstá čas věnovaný televizi při srovnání 

s dětmi, které vlastním přijímačem nedisponují, o půl hodiny (ibid.). Ve Spojených 

státech tento rozdíl dokonce dosahuje jeden a půl hodiny (Roberts, Foehr, Ridouet, 

2005). Dostupná česká data pouze přinášejí informaci, že téměř polovina dětí ve věku 

13–14 let disponujících televizorem ve svém pokoji, sleduje televizi denně nebo téměř 

denně.79 

Děti a dospívající samozřejmě mohou využívat i média, která doma nevlastní. 

Například u kamarádů nebo příbuzných. Především v případě teenagerů bývají média 

častým důvodem návštěv vrstevníků (Livingstone, 2002: 132). Tuto tezi podporují i 

                                                 
77 Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010. 
78 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
79 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
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data Českého statistického úřadu, podle nichž polovina teenagerů a mladých dospělých 

používá internetu u přátel, známých a rodiny, což je výrazně vyšší podíl než v případě 

ostatních věkových skupin. S výjimkou věkové skupiny 25–34 let užívání internetu u 

přátel nepřesahuje hranici deset procent.80 Častějším důvodem bývá návštěva za účelem 

používání počítače než televize81 (Pasquier, Buzzi, Haenens, Sjöberg 1998: 517). 

 

 

1.9.4.1 Množství času stráveného sledování televizních obsah ů 

Atraktivním tématem pro média a laickou veřejnost jsou v posledních letech 

zjištění, zda už čas, který děti a teenageři věnují internetu, předčil množství času 

stráveného sledováním televize. Podle většiny výzkumů tento zlom ještě nenastal a 

televize si dosud drží své mediální prvenství i mezi dospívajícími. 

Toto tvrzení je sice pravdivé, avšak vytržené z kontextu celkového mediálního 

prostředí. Televize sice i nadále zůstává médiem, jemuž jsou teenageři nejvíce 

vystaveni, což zajisté vítají provozovatelé televizních stanic, avšak více než kdy 

v minulosti čas strávený ve společnosti televize zároveň věnují i dalším mediálním 

aktivitám, nejčastěji internetu, jehož masivní nástup se nemohl neprojevit na přístupu ke 

starým médiím. Tento stav velice výstižně shrnuje Roberts, který říká, že i poté, co se 

objeví nové médium, které si získá přízeň dospívající, se uživatelé nechtějí vzdát médií 

starých. Stávají se tak mediálními multitaskery (Roberts, Foehr, Ridouet, 2005: 37). 

Ještě před tím, než se budu podrobněji věnovat samotnému fenoménu 

multitaskingu, bych zde chtěla shrnout výsledky několika výzkumů zaměřujících se na 

užití samotné televize a s ní související konzumaci video obsahů dostupných 

prostřednictvím internetu. 

Obecnou představu veřejnosti, že mladí lidí inklinují především k aktivitám, 

které souvisejí s novými technologiemi, a zájem o klasické televizní vysílání u nich 

ustupuje do pozadí, se snažila vyvrátit celosvětově popularizovaná výzkumná zpráva 

How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media 

                                                 
80 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010. 
Publikace. Praha: Český statistický úřad, 2010. [online]. Zveřejněno 30.11.2010. [cit. 2011-03-16]. 
Dostupný z WWW < http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/E4003156C1/$File/970110.pdf  
81 Nutno si ovšem uvědomit, že toto tvrzení autoři vyřkli před třinácti lety. Od té doby se změnila nejen 
vybavenost jednotlivých domácností, ale i aplikace dostupné prostřednictvím internetu (sociální sítě, 
online hraní počítačových her, atd.). 
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trends82, kterou v červnu roku 2009 zveřejnila americká výzkumná společnost 

Nielsen83. Hlavním „poselstvím“ zprávy má být tvrzení, že teenageři neopouští televizi 

kvůli novým médiím, ale naopak se na ni dívají ještě více než v minulých letech.  

Podle výsledků elektronických měření televizní sledovanosti sledovali 

Američané ve věku 12–17 let v prvním čtvrtletí roku 2009 televizi 3 hodiny 20 minut 

denně.84 Také Roberts potvrzuje, že ačkoliv roste popularita nových interaktivních 

komunikačních technologií, starší formy obrazovkových médií (screen media)85 dosud 

dominují mezi všemi médii, jimž jsou mladí lidé vystaveni86. Děti a dospívající ve věku 

8–18 let podle uvedených údajů sledováním televize v roce 2004 strávili 3 hodiny 4 

minuty denně. V rámci uvedené věkové skupiny však panují značné rozdíly. Zatímco 

děti ve věku 8–10 let a 11–14 let se ve sledování televize lišily zanedbatelným rozdílem 

jedné minuty (3 hodiny 17 minut a 3 hodiny 16 minut), pro mou práci stěžejní skupina 

teenagerů ve věku 15–18 let televizi v průměru sledovala téměř o tři čtvrtě hodiny méně 

než mladší věkové skupiny (2 hodiny 36 minut denně). Nižší je i počet patnácti- až 

osmnáctiletých, kteří kladně odpověděli na otázku, zda během předešlého dne sledovali 

televizi (Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 23-24). Podrobněji tabulka č. 2. 

Podobný trend je patrný i v českém prostředí. Zatímco z již citovaného 

Výzkumu životního stylu vyplývá, že děti ve věku 13–14 let sledováním televize stráví 

téměř dvě hodiny denně87, zájem dospívajících a mladých dospělých o sledování 

televize výrazně klesá. Tuto tezi podporují výsledky výzkumu Generation 1 2 3, který 

v březnu roku 2010 provedla na objednávku společnosti At Media88 taktéž výzkumná 

agentura Mediareseach.89 Uvedený výzkum zahrnuje mimo jiné data týkající se věkové 

skupiny 15–24 let.90 Češi v uvedené věkové skupině u televize stráví „pouhou“ 1 hodinu 

33 minut, televizi denně sleduje 63 procent dotázaných. Největší skupina mladých 

                                                 
82 Souhrnná zpráva je založena na pravidelných výzkumech o užívání elektronických médií. How Teens 
Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media trends. Report. New York: The 
Nielsen Company, 2009. [online]. 25.06.2009 [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW 
<http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.pdf> 
83 Nielsen Company je globální informační a mediální společnost s vedoucím postavením na trhu 
s marketingovými a spotřebitelskými informacemi, televizními a dalšími mediálními měřeními.  
84 Zpráva pro srovnání nabízí i výsledky z jiných trhů, kde společnost provádí svá měření. Mladí Italové 
například u televize strávili čas srovnatelnými se svými vrstevníky ve Spojených státech (3 hodiny 24 
minut),  Poláci televizi sledovali 3 hodiny 47 minut denně. 
85 Mezi obrazovková média autoři zahrnují televizor, video/DVD přehrávače a film. Tedy všechny 
audiovizuální systémy, které doručují obsah, jež nezávisí na direktivní odezvě diváka. 
86 Autoři rozlišují mezi vystavení médiím a jejich užitím. Tomuto přístupu se věnuji později. 
87 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
88 Společnost At Media CZ se zabývá prodejem reklamního prostoru na 22 tematických stanicích. 
89 Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010. 
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Čechů a Češek (38 procent) nejprve zapne televizi a až poté hledá program, který ji 

zaujme. 31 procent diváků si předem vybere pořad, na který se chce dívat, a po jeho 

skončení přepíná na ostatní stanice, 28 procent lidí z uvedené věkové skupiny si 

televizor zapne kvůli konkrétnímu pořadu a po jeho skončení přijímač vypne. 

Výsledky českého výzkumu pro společnost At Media i americké společnosti 

Nielsen91 se shodují v tom, že užití televize mladými lidmi se výrazně liší od starších 

generací. Tím jak ale dospívající a mladí dospělí stárnou a mění se jejich životní styl, 

začínají se jejich sledovací návyky více přibližovat starším generacím. Poté, co se lidé, 

kteří dříve upřednostňovali trávit svůj volný čas s přáteli mimo domov, usadí a založí 

rodinu, narůstá jejich čas věnovaný sledování televize. 

Přestože značná část amerických domácností disponuje video nebo DVD 

přehrávačem, posunuté sledování televizních programů je pro teenagery poměrně 

okrajovou záležitostí. V přepočtu na jednotlivce činí sledování televizního obsahu 

nahraného na video jen osm minut denně.92 Podle dat získaných Robertsem je to 14 

minut denně (Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 23–24). Dostupná česká data pouze 

uvádějí, že 26 procent mladých lidí denně sleduje video nebo DVD.93 Už ale blíže 

nespecifikují čas, ani to, jaký podíl na tomto typu sledování mají komerčně 

produkované nosiče a jaký vlastní pořízené nahrávky určitého televizního programu. 

 

                                                                                                                                               
90 Data významná pro mou práci jsou v tomto případě naopak zčásti zkreslena chováním respondentů 
starších 18/19 let. 
91 How Teens Watch: The Future (of Media) is in Their Hands. [online]. 16.6. 2010. [cit. 2011-03-16]. 
Dostupný z WWW: <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/how-teens-watch-the-future-of-
media-is-in-their-hands/> 
92 How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media trends. Report. New 
York: The Nielsen Company, 2009. [online]. 25.06.2009 [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW 
<http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.pdf> 
93 Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010. 
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Tabulka č. 2: Vystavení vybraným médiím podle věku 

 

 

Zdroj: Roberts, Foehr, Rideout 2005: 23–24 

 

 

Teenageři ve Spojených státech tvoří významný podíl uživatelů, kteří sledují 

videa prostřednictvím mobilních telefonů. To ve větší míře umožnilo rozšíření 

mobilního internetu, díky němuž se staly dostupnějšími jinak cenově nepřístupné video 

platformy. Zpráva zároveň připomíná, že mobilní média přijali teenageři ve Spojených 

státech rychleji než jinde na světě.94  

 

                                                 
94 How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media trends. Report. New 
York: The Nielsen Company, 2009. [online]. 25.06.2009 [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW 
<http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.pdf> 
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Tabulka č. 3: Mediální spotřeba typického amerického teenagera 

 

 

Zdroj: The Nielsen Company: How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths 

and realities of teen media trends, 2009. 

 

 

Také v České republice jsou mladí lidé ve věku 15–24 let mezi prvními, kdo 

zkouší technologické novinky a videa sledují prostřednictvím internetu, mobilního 

telefonu nebo iPodu.  

Téměř třetina respondentů výzkumu provedeného pro společnost AT Media 

uvedla, že denně sleduje videa na YouTube, přičemž mezi nejvyhledávanější patři 

hudební a vtipná videa, filmy, pořady a seriály v plné délce. Téměř polovina mladých 

Čechů alespoň jednou týdně sleduje videa dostupná v online archivech jednotlivých 

televizních stanic.95 Naopak jen 16 procent dotázaných dětí ve věku 13–14 let denně na 

internetu sleduje videa, filmy nebo poslouchá hudbu. Televizní obsahy prostřednictvím 

webů jednotlivých televizních stanic alespoň jedenkrát týdně sleduje třetina dětí 

v uvedené věkové skupině.96  

                                                 
95 Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010. 
96 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
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Na základně srovnání výše uvedených dat lze dospět k tezi, že zhruba kolem 

patnáctého/šestnáctého roku života, tedy v době přechodu ze základní na střední školu, 

dochází ke změně návyků spojených s užíváním televizoru ve své tradiční podobě a 

televizních obsahů dostupných prostřednictvím internetu. 

Problematikou sledování televizních obsahů prostřednictvím internetu se ve 

Výběrovém šetření o využívání informačních a komunikačních technologií 

v domácnostech a mezi jednotlivci okrajově věnuje i Český statistický úřad.97 Ten mimo 

jiné zjišťuje, kolik lidí v jednotlivých socio-demografických skupinách prostřednictvím 

internetu sleduje televizi a přehrává/stahuje filmy nebo videa. Na otázku Použil/a jste 

v posledních 3 měsících internet k následujícím aktivitám v oblasti zábavy odpovědělo 

na variantu sledování televize na internetu kladně 43 procent uživatelů internetu98 ve 

věku 16–24 let. Videa nebo filmy na internetu přehrávalo/stahovalo 72 procent 

uživatelů v uvedené věkové skupině. Uvedená data se vztahují k druhému čtvrtletí roku 

2011.99 

Otázka týkající se sledování videí na internetu a jejich stahování byla položena i 

v rámci české části výzkumu The World Internet Project100. Podle těchto dat z roku 

2008 se 28 procent respondentů ve věku 12-18 let denně dívalo na videa 

prostřednictvím internetu nebo je stahovalo, 30 procent dotázaných tak činilo alespoň 

jednou týdně.101 

Zajímavý je v této souvislosti poznatek z výzkumu společnosti Nielsen, podle 

nějž zhruba polovina teenagerů, která navštíví online knihovnou video obsahů Hulu, na 

níž je legálně dostupný obsah pořadů z populárních amerických televizních stanic jako 

NBC, FOX nebo ABC, zde sleduje programy, které již jednou viděla v televizi.102  

                                                 
97 První Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi 
jednotlivci proběhlo v roce 2003, od té doby Český statistický úřad šetření provádí pravidelně jednou za 
rok. Respondenti jsou starší 16 let. 
98 Za uživatele internetu Český statistický úřad považuje všechny, kdo v posledních třech měsících použili 
internet.Ve věkové skupině 16-24 let bylo v druhém čtvrtletí roku 2011 95 procent uživatelů internetu. 
99 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. 
Publikace. Praha: Český statistický úřad, 2011. [online]. Zveřejněno 16.11.2011. [cit. 2011-01-02]. 
Dostupný z WWW http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 
100 The World Internet Project (WIP) je celosvětový projekt založený na longitudinální 
studii zkoumající vliv počítačů, internetu a s tím souvisejících technologií na jedince, rodinu a společnost. 
Z české části projektu jsou v současnosti dostupná data z let 2005-2008. Dostupné z WWW 
http://www.worldinternetproject.net 
101 Tato data mi na mou žádost ochotně poskytl Petr Lupač z Katedry sociologie FF UK, který se podílel 
na české části projektu. Konkrétně mi byla v tabulkách SPSS poskytnuta data z vybraných otázek pro 
výsek vzorku 12-18 let, který činil 233 respondentů. 
102 How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media trends. Report. New 
York: The Nielsen Company, 2009. [online]. 25.06.2009 [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW 
<http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.pdf> 
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Z výsledků pravidelné studie Three Screen Report prováděné touž společností 

zase vyplývá, že Američané se k sledování programů prostřednictvím online archivů 

nejčastěji uchylují v případě, když určitou epizodu propásnou v televizi. Streamovaná 

videa tak primárně užívají jako DVR a ne jako náhradu za sledování televize.103  

 

 

1.9.5 Mediální multitasking 

S rostoucí dostupností starých i nových médií se mění chování jejich uživatelů.  

Lidé ve svých domovech domestikovali nové technologie, zároveň se však nechtějí 

vzdát starých médií, která si už ve schématech jejich života získala své postavení. Stále 

častějším řešením tohoto „dilematu“ se tak stává užívání několika médií souběžně 

(Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 37). To samozřejmě do značné míry přetváří dřívější 

způsoby užívání médií. Například televize se v důsledku multitaskingu stává stále více 

kulisovou záležitostí, klesá její soustředěné sledování. Tento trend podporují i sami 

tvůrci televizních pořadů a seriálů, kteří záměrně kladou na divákovu pozornost nižší 

nároky. 

 Sue Bennettová, Karl Maton a Lisa Kervinová však připomínají, že multitasking 

jako takový není novým fenoménem, který by byl charakteristický výlučně pro generaci 

digitálních domorodců, s níž bývá nejčastěji spojován. Také v případě předchozí 

generace teenagerů studie zmiňující vykovávání několika souběžných aktivit často 

uváděly příklad žáka, který vypracovával domácí cvičení před televizní obrazovkou 

(Bennett, Maton, Kervin, 2008: 779). Takovéto pojetí multitaskingu by tedy bylo možné 

vztáhnout například i na ženy, které, jak prokázaly už rané etnografické studie, u 

televizní obrazovky vykonávají domácí práce.  

V souvislosti se souběžným užíváním několika médií je proto vhodnější zvolit 

označení mediální multitasking. Ten bývá spojován především s mladou generací 

uživatelů, kteří současně využívají, dva, tři i více médií zároveň. Během sledování 

televize nebo poslechu hudby pročítají časopisy, hrají počítačové hry a přitom posílají 

SMS (Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 35). 

Pro mladé Čechy televize slouží především jako kulisa k internetu. 61procent 

respondentů výzkumu provedeného pro společnost AT Media uvedlo, že při sledování 

televize surfuje na internetu, polovina se u televize věnuje domácím pracím. Mladí lidé 

                                                 
103 Three Screen Report: Television, Internet and Mobile Usage in US. Report. New York: The Nielsen 
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též častěji než ostatní generace při sledování televize telefonují nebo posílají SMS (27 

procent). Čtvrtina dotázaných uvedla, že televizi sleduje soustředěně a žádnou další 

činnost u ní nevykonává.104 

 Tvrzení, že multitasking je výhradně doménou mladé generace, zpochybňují 

česká data ze světového projektu World Internet Project. Teenageři ve věku 12–18 let 

sice na otázku, zda při používání internetu dělají více věcí najednou, častěji odpověděli 

ano, většinou, avšak při součtu odpovědí ano, většinou a ano, občas nebyly 

mezigenerační rozdíly příliš veliké.105 

 Mediální multitasking může výrazným způsobem ovlivnit skutečný čas 

věnovaný médiím. To, co se při součtu izolovaných měření věnovaných jednotlivým 

médiím například může jevit jako dvě a více hodin strávených mediálními aktivitami, 

může ve skutečnosti znamenat jen hodinu souběžného užívání několika médií. 

Rozdílnost takovýchto dat se ve své práci snaží postihnout Roberts se svými kolegy, 

který zavádí rozlišení mezi časem, po který je člověk vystaven jednomu médiu, a 

časem, po nějž člověk zároveň využívá několik médií. Stručněji řečeno rozlišují mezi 

mediálním vystavením (media exposure) a mediálním užitím (media use) (Roberts, 

Foehr, Rideout, 2005: 35). 

Na základě těchto dvou přístupů lze postihnout významné časové rozdíly 

v užívání a vystavení médiím. Zatímco součet vystavení všem médiím během dne u 

teenagerů ve věku 15–18 let činí 8 hodin 44 minut, „čistý“ čas mediálního užití je pouze 

6 hodin 31 minut.  

Tvrzení, že se mediální multitasking u teenagerů stává stále častějším způsobem 

užívání médií, dokládá srovnání dat z výzkumů provedených v letech 1999 a 2004. 

Z nich vyplývá, že celkový čas vystavení médiím vzrostl o jednu hodinu. Tento nárůst 

je připisován novým komunikačním technologiím, zejména počítači, protože vystavení 

televizi, tisku, rozhlasu a hudbě zůstalo během těchto pěti let téměř nezměněné. 

Poměrně konstantní také zůstal reálný čas věnovaný mediálním aktivitám, což 

v souvislosti s nárůstem vystavení médiím potvrzuje častější využívání několika médií 

zároveň. 

                                                                                                                                               
Company, 2009. [online].[cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW: http://blog.nielsen.com 
104 Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010. 
105 LUPAČ, Petr. Realita (a mýty) digitální generace (dokončení). Lupa [online]. Zveřejněno 1. 4. 2011. 
[cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/realita-a-myty-digitalni-generace-
dokonceni/> 
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Roberts pro tuto skutečnost nabízí zcela pragmatické vysvětlení. Během dne se 

děti a dospívající musejí věnovat svým povinnostem, média nejsou jedinou jejich 

volnočasovou aktivitou. Především v případě mladších dětí bývá jejich den pevně 

strukturován, kromě školy navštěvují zájmové kroužky, v různé míře pomáhají 

v domácnosti. Čas, který mohou věnovat médiím, je omezený. Za tento časový strop pro 

užívání médií Roberts na základě provedených studií považuje šest až šest a půl hodiny 

denně (ibid: 36–37).  

Do třetice Roberts zavádí pojem mediální rozpočty (media budgets), v němž se 

zaměřuje na to, jaké procento z celkového mediálního vystavení zaujímají jednotlivá 

média.  

 

 

Tabulka č. 4: Srovnání času mediálního vystavení a mediálního užití 

 

 

Zdroj: Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 37 

 

 

1.9.5.1 Oblíbené televizní žánry teenager ů 

V první kapitole zmíněný koncept dvojí (popř. trojí) artikulace zdůrazňuje 

nutnost zaměřovat se při výzkumech užívání médií nejen na samotné užívání 

jednotlivých technologií a jeho kontext, ale také na konkrétní obsahy, jimž jedinci 

věnují svoji pozornost. 

Výsledky všech výše citovaných studií dokládají, že mezi nejoblíbenější žánry 

dětí a dospívajících jednoznačně patří komedie. Roberts dokonce uvádí, že „komedie je 
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jediným programovým žánrem, který konzistentně přitahuje třetinu nebo více mladých 

diváků bez ohledu na věk, gender, rasu nebo socioekonomický status“ (Roberts, Foehr, 

Rideout, 2005: 25). 

Dospívající ve věku 15–18 let podle Robertsova výzkumu věnují největší 

pozornost komediím (34 procent), následuje drama (22 procent) a filmy a reality TV 

(shodně po 21 procentech). Naopak nízkou pozornost teenageři věnovali soap operám (2 

procenta), game show (3 procenta) či zpravodajským magazínům (7 procent) (ibid.). 

 Zábavné žánry se těší největší pozornosti i českých mladých diváků. Podle 

výzkumu LSS děti ve věku 13–14 let nejčastěji sledují následující žánry: komedie a 

humor (71,3%), zvířata a přírodní témata (50,2 procent), dobrodružství a akce (51,4 

procent). Naopak nejméně tuto věkovou skupinu zajímá zpravodajství (17,6 procent), 

cestopisné pořady (19 procent) a pořady se známými osobnostmi (20 procent).106  

Také podle výzkumu pro AT Media mladí lidé ve věku 15–24 let v televizi 

nejčastěji hledají zábavu - komedie a sitcomy sleduje 54 procent respondentů v uvedené 

věkové skupině. Následují filmy (51 procent) a hudební pořady (25 procent). Naopak 

nejméně sledovali klub náročného diváka (6 procent), kvízy a vědomostní soutěže a 

pořady pro děti (shodně 7 procent).107 

 

 

1.10 Média jako zdroj a spolutv ůrce identity a bedroom 
culture jako prezentace vlastní identity 

 

1.10.1 Využívání mediálních obsah ů k vytvá ření vlastní identity 

Média tvoří v životě teenagerů důležitou socializační složku. Mediální obsahy 

dospívajícím pomáhají orientovat se v každodenním životě, hledat vzorce chování a 

utvářet si představu o společenských rolích a vztazích, jejichž předloha jim chyběla 

v reálném životě. Zároveň mohou být média nápomocná při vytváření rozhodnutí nebo 

řešení problémů. Tento způsob užívání médií James Lull ve své typologii označuje jako 

sociální učení, které je součástí vztahového užití televize (Lull, 1990: 41). 

Užití médií v rámci procesu socializace zmiňuje i Jeffrey Jensen Arnett, který vymezil 

pět způsobů užití médií charakteristických pro skupinu dospívajících. Dva z nich 

významně vztahuje k procesu socializace. První druh užití, který přispívá ke kultivaci 

                                                 
106 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
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hodnot a schopností jedince, autor označuje jako formování identity (identity formation) 

(Arnett, 1995: 522). „Právě pro děti se totiž stává čím dál důležitější, aby se dívaly na to 

,správné̒ a mohly se pak zapojovat do rozhovorů“ (Buermann, 2009: 43). Jako další 

způsob užití médií Arnett uvádí identifikaci s kulturou mladých (youth culture 

identification), kdy konzumace určitých mediálních obsahů může být významným 

pojítkem s širší sítí vrstevníků, kteří jsou navzájem spojeni určitými pro mladé 

specifickými hodnotami a zájmy (Arnett, 1995: 524). 

Autor zároveň zdůrazňuje, že jsou to právě teenageři, kteří ke své socializaci 

nejvíce využívají média. Z různorodé škály mediálních obsahů si mohou vybrat ty, které 

nejlépe vyhovují jejich individuálním preferencím (ibid.: 519–520). Média tak poskytují 

prostředky pro vytváření a zobrazování identity a možnosti pro vyjednávání a 

definování aspektů identity jedince vůči ostatním (Livingstone 2009: 156). 

Vzájemné vlivy/vztahy identit dospívajících a konzumovaných mediálních 

obsahů podrobně vysvětlují v modelu Adolescents´Media Practice Model108 autorky 

Jeanne R. Steeleová a Jane D. Brownová, které považují proces užití médií, během 

něhož teenageři při konstruování své identity a osobních světů čerpají z médií, za 

dialektický. Média jsou v tomto procesu, který se odehrává během každodenní praxe, 

důležitými kulturními činiteli.  

Model založený na bázi kruhu znázorňuje propojení mezi formujícími se 

identitami adolescentů a jejich třemi klíčovými prvky divácké aktivity, jež tvoří procesy 

mediální selekce (selection), interakce (interaction) a aplikace (application) (viz. 

Schéma č. 1). Vztahu mezi těmito čtyřmi prvky lze podle autorek nejlépe porozumět 

jako dynamickému a dialektickému procesu, který se odehrává uvnitř hranic žité 

zkušenosti (lived experience), kterou podmiňují základní sociokulturní faktory jako 

gender, víra, rodinné prostředí nebo kultura vrstevníků. Tato prožitá zkušenost 

ovlivňuje, jakému typu mediálního obsahu jedince věnuje pozornost, jak jej interpretuje 

a uplatňuje ve svém životě. Vše se odehrává v kontextu každodenních aktivit a zvyků. 

Vnímání toho, kdo teenageři jsou, ovlivňuje jejich střetnutí s médii. Tato setkání 

postupně formují jejich vnímání sebe samých v pokračujícím procesu kulturní produkce 

a reprodukce (Steele, Brown, 1995: 551,557–558). 

                                                                                                                                               
107 Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010. 
108 Model vychází z empirické studie založené na room culture adolescentů a jeho název odkazuje k 
materiálním artefaktům obsaženým v pokoji teenagerů i k aktivitám, kterým se zde věnují. (Steele, 
Brown, 1995: 553) 
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Přestože koncept identit je pro uvedený model klíčový, autorky se detailněji 

zaměřují na mediální složky uvedeného modelu, jež nyní též krátce shrnu. 

Selekce je aktem výběru mezi souvisejícími mediálními alternativami. Teenageři 

se rozhodují, jakým médiím a obsahům budou věnovat pozornost. Někdy bývá tento 

výběr celkem zřejmý a motivovaný například potřebou něco se naučit nebo si zlepšit 

náladu, jindy bývá výběr ovlivněn genderem109 (chlapci častěji sledují sport) nebo je 

založen na zvyku (jedince má např. ranní vstávání spojené s poslechem rádia) (ibid.: 

558, 560–562). 

Interakce označuje kognitivní, afektivní a behaviorální střetnutí s médiem, které 

produkuje kulturní významy. Jinými slovy interakce je to, co se aktuálně děje 

v okamžiku, kdy je jedinec v kontaktu s médiem. Jako příklad lze uvést ztotožnění se 

s postavami z televizních seriálů nebo srovnání či komentování fyzického vzhledu nebo 

chování těchto fiktivních postav. Dalšími důležitými aspekty mediální interakce pro 

vytváření identity teenagerů je interpretace nebo vytváření významu. Dospívající často 

uvádějí, že mají rádi postavy, díky nimž si vybaví, kým jsou, nebo kým by chtěli být 

(ibid: 558,562–563). 

Aplikace představuje konkrétní způsob, jakým teenageři média užívají ve svém 

každodenním životě. Samotnou aplikaci autorky ještě rozdělují na kategorie osvojení 

(appropriation) a začlenění (incorporation), které mají několik dalších subkategorií.  

Osvojení označuje aktivní užití média, které je zřejmé z dekorace pokoje, aktivit 

spojených s médii nebo vlastními popisy toho, proč je pro jedince určitý mediální obsah 

důležitý. Jinými slovy teenageři jsou aktivními činiteli, kteří vědomě čerpají 

z mediálních obsahů, aby dosáhly konkrétních cílů. Mezi ně patří zlepšení si nálady, 

utřídění si kulturních hodnot a norem, vytvoření představ o vlastní identitě nebo 

napodobování obdivovaného chování. 

Začlenění představuje asociativní užití média, které se často zakládá na už 

existujících postojích, pocitech a dřívějších znalostech. Toto označení zahrnuje způsob 

vytváření významu z médií, vytváření je částí sebe samého. Příkladem inkorporace je 

framing nebo kultivace (ibid: 559; 565–571). 

 

 

                                                 
109 Jedná se tedy o vliv zmiňovaného faktoru žité zkušenosti. 
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Schéma č.1: Adolescents' Media Practice Model 

 

 

Zdroj: Steele, Brown, 1995: 556 

 

 

1.10.2 Bedroom culture 

V době dospívání získává pro jedince na důležitosti prostor jeho vlastního 

pokoje. Ten mladým lidem poskytuje pocit nezávislosti110 na rodinném životě. 

Teenageři si do svého pokoje zvou přátele, tráví v něm značnou část svého volného 

času, který věnují užívání médií – čtou si časopisy, poslouchají oblíbenou hudbu, sledují 

televizi (Livingstone, 2002: 153; Steele, Brown, 1995: 551). Zároveň jsou to oni, kdo 

rozhodují o tom, komu do pokoje umožní přístup.111 Vymezení osobního prostoru mají 

posílit nápisy typu nevstupovat (Lincoln, 2004, citováno podle Hodkinson, Lincoln, 

                                                 
110 V naší kultuře znamená být sám dospělost – nezávislost na ostatních, samostatné rozhodování a s tím 
spojené učení se z vlastních chyb. Dítě samo v pokoji tak může být vnímáno nejen jako odmítající rodinu, 
ale také jako utíkající od svého postavení dítěte, uplatňující svoji nezávislost (Livingstone, 2002: 146). 
111 Tato regulace přístupu se samozřejmě v jednotlivých rodinách i mezi jedinci liší. 
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2008: 32). Pokud dospívající pokoj s někým sdílejí (nejčastěji se sourozencem), 

označují určitý prostor za svůj (Steele, Brown, 1995: 554). 

Význam vlastního pokoje se mění s věkem. Zatímco mladší děti preferují 

rodinný prostor, především když jsou rodiče doma, teenageři naopak v obývacím pokoji 

častěji pobývají v době, kdy jsou doma sami (Livingstone, 2002: 149). Dívky a 

teenageři inklinují k tomu trávit v pokoji více času než chlapci a mladší děti (Pasquier, 

Buzzi, Haenens, Sjöberg, 1998: 509). 

Pokoj ovšem neslouží jen jako útočiště, kde je možné se uzamknout před 

okolním světem, ale zároveň se stává klíčovým fórem sociální interakce (Hodkinson, 

Lincoln, 2008: 41). Angela McRobbieová a Jenny Garberová během výzkumu v 

sedmdesátých letech 20. století zjistily, že volný čas ve svém pokoji primárně trávily 

dospívající dívky. O čtyřicet let později je důležitost vlastního pokoje jako místa pro 

sociální interakci srovnatelně důležitá pro obě pohlaví (citováno podle Hodkinson, 

Lincoln, 2008: 41). Příčin této transformace je hned několik. Za klíčové lze považovat 

již několikrát zmiňované rozšíření mediálních technologií do pokojů teenagerů. 

Významnou roli sehrálo i narůstající vnímání vnějšího světa jako riskantního, zatímco 

uzavřené prostředí domova je považováno za bezpečné (Livingstone, 2002: 159). 

V období puberty se vlastní pokoj stává jedním z prostředků pro vyjádření 

vlastní identity. Teenageři se zajímají o to, jak je pokoj vybavený, jakou má výzdobu. 

Chtějí jej odlišit od dohledu a zásahů dospělých (Livingstone, 2002: 153). Nejčastějšími 

prostředky k vyjádření sebe sama bývají plakáty, jež mohou prozradit mnohé o zálibách 

nebo preferencích jejich majitele, především v případě dívek jsou obvyklé osobní 

fotografie, které mají demonstrovat vztah k určitým skupinám přátel (Hodkinson, 

Lincoln, 2008: 34). Mladší děti potřebu vyzdobování pokoje podle vlastních představ 

pociťují mnohem méně než adolescenti (Livingstone, 2002: 149). 

U teenagerů je také patrný nárůst osobního vlastnictví médií, jež se stává 

součástí vyjádření jejich identity (ibid: 154). „Pokoje se stávají přehlídkou majetku, 

média a další artefakty mají připomínat, kým obyvatelé pokoje jsou nebo chtějí být“ 

(Steele, Brown, 1995: 568). Z genderového hlediska dívkám více záleží na vzhledu 

pokoje, zatímco chlapci upřednostňují jeho vybavení technologiemi (Livingstone, 2002: 

157). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

V následující části předkládané diplomové práce se pokusím co nejlépe přiblížit 

průběh mnou provedeného empirického šetření a analyzovat a interpretovat jeho 

výsledky. Ve výzkumu, jež podrobněji popisuji níže, jsem se zaměřila na českými 

akademiky doposud opomíjenou skupinu středoškolských teenagerů a jejich vztah 

k užívání televize a nových médií, jakožto technologií umožňujících sledování 

televizních obsahů.  

 

 

3. Výzkum užití televize a nových médií v diváckých  
zvycích st ředoškolských teenager ů 

 

3.1 Vymezení výzkumu 
 Počátečním impulsem pro vznik předkládané práce byla již v úvodu zmiňovaná 

přednáška Milana Krumla, který se v rámci předmětu Mediální kritika zmínil o stárnutí 

televizních publik a specifickým nárokům mladých diváků na televizní obsahy. Zároveň 

je mladá generace diváků obecně vnímána jako silně orientovaná na nové informační a 

komunikační technologie, které se promítají i do způsobů užívání tradičních médií. Této 

problematice jsem se podrobněji věnovala v kapitole 3. Teenageři a média. 

 Do centra mého zájmu se proto dostala hlavní výzkumná otázka: Jaký je 

současný vztah mladé generace ke „starým“ a novým médiím zprostředkujícím přístup 

k televizním obsahům? Po bližším seznámení s touto problematikou jsem zjistila, že 

zatím v České republice nebyl provedený výzkum, který by se této otázce kompaktněji 

věnoval. V rámci teoretické části sice cituji několik dat z českého prostředí vztahujících 

se k uvedené problematice, avšak jedná se pouze o okrajová data, která byla součástí 

výzkumů zaměřených na odlišnou problematiku. Zároveň se tyto výzkumy nikdy cíleně 

nezabývaly úzce vymezenou věkovou skupinou středoškolských teenagerů. Počet 

respondentů spadajících do věkové skupiny 15-19 let (anebo tomuto věku blízké 

skupině) byl proto v těchto studiích velmi nízký a v žádném případě jej nelze považovat 

za reprezentativní. Dosáhnout reprezentativnosti výzkumu samozřejmě nebylo ani 

v mých silách, přesto věřím, že mnou získaná data mohou pomoci osvětlit vztah televize 
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a nových médií v diváckých zvycích českých středoškolských teenagerů. Právě 

regionální specifika jsou totiž stále klíčová k pochopení motivů užívání mediálních 

technologií na geograficky diferencovaných územích státních celků. Důkazem toho je 

množství srovnávacích studií, které popsaly odlišnosti v užívání televizoru i nových 

technologií na území různých států. Jejich obyvatelé jsou ovlivněni nejen stupněm 

dostupnosti a vyspělosti technologií, ale také místními tradicemi či způsobem života. 

(Podrobněji např. Pasquier, Buzzi, Haenens, Sjöberg, 1998.) 

  

 

3.2 Výzkumné otázky 
V tezích diplomové práce jsem se rozhodla najít odpověď na otázky, čím si 

dokáže televize získat pozornost mládeže středoškolského věku, jaké uspokojení 

teenageři hledají v pasivním sledování televizní obrazovky. Protože však na užití 

televizních obsahů nelze nahlížet pouze zúženou optikou využití samotného televizního 

přijímače, zabývala jsem se i otázkou využívání televizních obsahů prostřednictvím 

nových informačních a komunikačních technologií. V této souvislosti jsem se zaměřila 

především na využití počítače s připojením k internetu, okrajově jsem se dotkla i otázky 

sledování video obsahů prostřednictvím mobilního telefonu, jehož obliba podle údajů 

citovaných v teoretické části práce roste právě především u teenagerů. 

Vzhledem k rychlému vývoji mediálních technologií a neustále se proměňujícím 

vzorcům chování jednotlivců i celých rodin ve vztahu k užívání televize a nových 

médií, se výsledky provedeného výzkumu vztahují výhradně k době a prostředí, v němž 

byl výzkum provedený. 

 

V praktické části práce se pokusím odpovědět na následující výzkumné otázky: 

 

1. Jaké je v současnosti vybavenost zkoumaných domácností, v nichž žijí středoškolští 

teenageři, televizorem a počítačem/notebookem s připojením k internetu? 

2. Jaké osobní prostory mají teenageři ve zkoumaných domácnostech k dispozici?  

3. Jak často a kolik hodin denně oslovení teenageři sledují televizi? Liší se množství 

času stráveného u televize v závislosti na vybavenosti pokoje? 

4. Jaké typy pořadů mladí lidé v televizi nejčastěji sledují? 

5. Užívají teenageři při sledování televize ještě jiná média? 
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6. Sledují teenageři video obsahy prostřednictvím mobilních telefonů? 

7. Proč mladí lidé usedají ke sledování klasického televizního vysílání? 

8. Jak často a proč sledují dospívající televizní obsahy prostřednictvím počítače 

s připojením k internetu? Na jakých druzích webů tyto obsahy sledují? 

9. Jaká je socializační role televize a televizních obsahů?  

 

 

3.3 Výběrový soubor  
Předmětem práce je zaměření se na způsoby užívání televizních obsahů 

prostřednictvím televizoru a nových médií teenagery. Teoretické koncepty popsané 

v kapitole 3. Teenageři a média ukazují, že právě dospívající jsou skupinou, pro niž je 

charakteristický měnící se vztah k užívání televize, a to v důsledku většího příklonu k 

užívání nových médií a obecně výraznější vyhraněnosti vůči jednotlivým médiím.  

Již při stanovování tezí jsem se rozhodla zkoumaný vzorek omezit pouze na 

skupinu středoškolských studentů. Hlavním důvodem byla domněnka, že po přechodu 

ze základní na střední školu se mohou značně změnit návyky spojené s užíváním 

médií.112 Protože by nebylo v mých silách dostatečně postihnout rozdíly v užívání 

televizních obsahů žáky základních a středních škol, rozhodla jsem se raději zaměřit na 

chování jedné kompaktnější skupiny, jež přesto bude pravděpodobně vykazovat určité 

rozdíly ve využívání mnou zkoumaných mediálních technologií.  

Výběrový soubor podrobněji popíši vždy ve vztahu k dílčím výzkumným 

metodám v následujících podkapitolách. 

 

 

3.4 Výzkumné metody 
Existuje široká škála metod, které je možné využít k zodpovězení výše 

stanovených výzkumných otázek. Dle základního učebnicového dělení se metodologie 

výzkumu člení na kvantitativní a kvalitativní přístup. Odlišnostem a 

výhodám/nevýhodám těchto dvou základních výzkumných metod se věnovala celá řada 

                                                 
112 Děti musejí věnovat více času přípravě do školy, často začínají za studiem dojíždět do vzdálenějších 
měst, v důsledku čehož se dostávají nejen do větších měst s bohatší nabídkou aktivit, ale také tráví více 
času cestováním. Zároveň se domnívám, že přechod na střední školu může být důvodem k dovybavení 
dětského pokoje vlastním počítačem/notebookem, což může mít vliv na užívání ostatních médií. Zároveň 
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publikací (z českých autorů především Disman 2008; Hendl 2008) a není proto nutné 

zdlouhavě opakovat již mnohokrát napsané.  

Přesto považuji za vhodné připomenout slova Davida Silvermana, podle nějž 

nelze výzkum dělit na dobrý a zlý. „Výběr různých výzkumných metod by měl záviset 

na tom, co se pokoušíme zjistit“ (Silverman, 2005: 13). Striktní oddělování obou 

výzkumných přístupů odmítá také Alois Surynek se svými kolegy: 

 

V poznání sociální a sociálně psychické reality tvoří kvantitativní a kvalitativní výzkum dvě 

strany téže mince. Pokud bychom použili jednoduchý příměr, kvantitativní výzkum jevy 

detailně a přesně popisuje, kvalitativní výzkum pomáhá pochopit, co bylo popsáno a co detailní 

a přesný popis znamená. 

(Surynek, Komárková, Kašparová, 2001: 7) 

 

Pro co nejkomplexnější popsání mnou zkoumaného problému jsem se proto 

rozhodla využít obou výzkumných metod. První část výzkumu tvoří kvantitativní 

dotazování provedené prostřednictvím standardizovaného dotazníku, jež se zaměřuje na 

frekvenci, motivy a vztah ke sledování televize, popř. audiovizuálních obsahů 

prostřednictvím internetu. Tato data mi posloužila k ověření/vyvrácení hypotéz, jež 

jsem stanovila na základě dílčích údajů shromážděných z obdobných výzkumů 

provedených v České republice a v zahraničí113. Jedná se tedy především o konfrontaci 

dat vycházejících z obdobných studií. 

Takto získaná kvantifikovaná data (např. o frekvenci sledování televizních 

obsahů prostřednictvím televizoru a internetu) mi byla zčásti východiskem při 

provádění kvalitativních rozhovorů dle návodu, při nichž jsem se detailněji zaměřila na 

kvalitativní motivy samotného užití televize a nových médií ve vztahu k televizním 

obsahům.  

 

 

                                                                                                                                               
se s rostoucím věkem mění a diferencují způsoby trávení volné času, což může mít značný vliv na užívání 
médií. 
113 Jak již jsem uvedla v teoretické části, přenos výsledků výzkumů provedených v cizině je vzhledem 
k celé škále faktorů, které ovlivňují jeho výsledky, nemožný. V tomto případě mi však zahraniční data 
posloužila jako východisko pro mé vlastní bádání. 
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3.5 Dotazníkové šet ření 
Dotazník je „vysoce efektivní technika, která může postihnout velký počet 

jedinců při relativně nízkých nákladech“ (Disman, 2008: 141). Toho je dosaženo 

využitím uzavřených otázek nabízejících soubor možných alternativ, ze kterých 

respondent vybere vhodnou odpověď (ibid.: 127).  Právě redukce odpovědí respondentů 

na předem definované proměnné je největším úskalím dotazníkového šetření, kdy 

nedobře stanovené proměnné mohou vést ke zkreslení celého výzkumného šetření. Silná 

standardizace kvantitativního výzkumu zajišťuje jeho vysokou reliabilitu, avšak nízkou 

validitu (ibid.: 287). 

Při přípravě dotazníkového šetření je třeba provést operacionalizaci pojmů 

zkoumaného problému. V případě mé práce bylo nutné vymezit především pojem 

televize. Ta byla pro potřeby předkládané práce definována jako sledování televizních 

obsahů prostřednictvím televizoru. Sledování video obsahů prostřednictvím počítače 

bylo pro účely mé práce omezeno pouze na streamovaná videa dostupná 

prostřednictvím archivů. Tato forma sledování televizních obsahů v porovnání s živým 

online vysíláním v reálném čase114 uživatelům nabízí na vysílacím čase zcela nezávislé 

nakládání s obsahem. Hlavním limitujícím prvkem je zde nutnost připojení k internetu. 

Tato nutnost odpadá při stahování filmů a seriálů, kdy jsou video obsahy uloženy na 

disk a pro další nakládání s nimi již není nutné být online. Opomineme-li způsob 

získávání obsahu při stahování, je následné využití těchto obsahů obdobné jako 

v případě videokazet nebo novějších DVD.115 Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

otázkou stahování seriálů ve své práci také nezabývat. Nehledě na to, že na toto téma již 

vznikla samostatná diplomová práce.116 

Následně jsem stanovila hypotézy, jež mají být prostřednictvím dotazníkového 

šetření potvrzené, popř. vyvrácené.  

 

H1: Častým důvodem, proč respondenti zapínají televizi, je zahnání nudy. 

H2: Častým důvodem, proč respondenti zapínají televizi, je sledování oblíbeného 

pořadu. 

                                                 
114 Příkladem jsou například živé sportovní přenosy vysílané online i prostřednictvím webů televizních 
stanic. 
115 V případě oblíbeného stahování seriálů je zde výrazná podobnost s na trhu dostupnými DVD boxy 
obsahujícími celé seriálové série. 
116 CHUDOBA, David. Televize bez vysílání: televizní seriály stažené prostřednictvím internetu a jejich 
diváci. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 
2009, 71 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irena Reifová Ph.D. 
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H3: Většina respondentů při sledování televize současně používá i jiná média. 

H4: Respondenti se snazším přístupem k televizi ji sledují častěji a více o samotě.  

H5: Respondenti se na televizi nejčastěji dívají sami. 

H6a: Pokoje chlapců jsou častěji vybavené počítačem než pokoje dívek.  

H6b: Pokoje chlapců jsou častěji vybavené televizorem než pokoje dívek. 

H7: Dotazovaní nejčastěji sledují komedie/sitcomy a filmy. 

H8: Nejméně třetina respondentů denně sleduje na internetu krátká videa (např. na 

YouTube). 

H9:  Polovina dotázaných alespoň jednou týdně sleduje streamovaný televizní obsah 

z oficiálních a/nebo neoficiálních webů.  

H10: Většina respondentů sleduje videa prostřednictvím mobilního telefonu 

s kamarády.  

H11: Respondenti průměrně stráví sledováním televize 1,5-2,5 hodiny denně.  

H12: Zkoumané domácnosti, kde žijí středoškoláci, nejčastěji vlastní jeden nebo dva 

televizní přijímače. 

H13: Většina zkoumaných domácností, kde žijí středoškoláci, vlastní jeden 

počítač/notebook s připojením k internetu. 

H14: Většina respondentů má vlastní pokoj. 

H15: Téměř všichni respondenti vlastní mobilní telefon. 

 

 

3.5.1 Konstrukce dotazníku 

Při tvorbě dotazníku jsem se inspirovala dotazníky výše citovaných studií. 

Oporou mi byl zejména dotazník amerického výzkumu Generation M: Media in the 

Lives of 8-18 Yers-old, jenž mi posloužil jako velmi dobrý návod pro tvorbu vlastního 

dotazování.117 

 Při sestavování dotazníku jsem se snažila dodržet základní pravidla spojená 

s touto výzkumnou metodou. Tzn. u uzavřených otázek zahrnout všechny možné 

odpovědi, dbát na to, aby byly tyto odpovědi jednoznačné a aby se nepřekrývaly, zařadit 

otázky týkající se demografických údajů až na konec dotazníku, dodržet vyváženou 

škálu odpovědí s neutrálním středem, sestavit co nejvhodnější pořadí otázek. „Je 

                                                 
117 Po zvážení všech pro a proti jsem se nakonec rozhodla nezařazovat do dotazníku všechny otázky 
zjišťované ve výše zmiňované studii. Odpovědi na ně sice mohly zcela jistě přinést zajímavé odpovědi 
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vhodné, aby existoval logický sled otázek. Na druhé straně je třeba se vyhnout situacím, 

aby předchozí otázky zkreslovaly odpovědi na otázky následující“ (Řezanková, 1997: 

13). 

Otázky v dotazníku sloužily ke zjištění základních demografických informací o 

zkoumaném vzorku, vybavenosti domácností televizorem a počítačem/notebookem 

s připojením k internetu, četností sledování televize a televizních obsahů 

prostřednictvím internetu, prostřednictvím dotazníku byly též zjišťovány informace o 

nejoblíbenějších typech pořadů, které respondenti v televizi sledují. 

Právě tuto otázku zpětně považuji za problematickou. Touto oblastí, tedy 

oblíbeným žánrem, se sice zabývaly hned tři výzkumy, jejichž výsledky mám 

k dispozici, avšak respondentům vždy předkládaly značně odlišnou škálu proměnných. 

Ani v jednom případě se mi navíc výčet nabízených odpovědí nezdál vyčerpávající. Pro 

účely své práce jsem nakonec sestavila vlastní soubor 14 možných odpovědí, přičemž 

jsem si byla vědoma toho, že například kategorie film se může překrývat s žánrovými 

vymezeními jako romantické, dobrodružné atd. Pro zjištění vkusu mladého publika se 

mi však i přesto tato varianta jevila jako vhodnější než pouhé odlišení např. na filmy a 

seriály, nebo pouhý výčet žánrů.  

Bohužel až při následném vyhodnocování dotazníků jsem si uvědomila příliš 

neopodstatnění zahrnutí proměnné E. pořady o vaření, již jsem zařadila pravděpodobně 

pod vlivem množství pořadů věnujících se v současnosti tomuto tématu. Zcela jistě by 

bylo vhodnější tuto proměnnou nahradit obecnější skupinou zájmových pořadů, které by 

zahrnovala např. také pořady o rybaření či z oblasti auto-moto.  

Výše uvedený nedostatek se mi bohužel nepodařilo odhalit během předvýzkumu, 

jenž samotnému dotazníkovému šetření předcházel. Jeho cílem bylo především zjistit 

srozumitelnost formulovaných otázek pro zkoumanou věkovou skupinu a jednoznačnost 

vytvořených škál a uzavřených odpovědí.  

Dotazník byl otestován na skupině osmi středoškoláků navštěvujících turistický 

oddíl Walden v Plzni. Předvýzkum tak například poukázal na nutnost přeformulovat 

některé otázky a graficky zvýraznit některé doprovodné informace, například možnost 

označit více odpovědí. Během vyplňování dotazníků jsem totiž byla svědkem toho, že 

někteří respondenti četli otázky velmi nepozorně a následně se mě ptali na věci, které 

byly v dotazníku vysvětlené.  

                                                                                                                                               
např. na otázky, v jakou denní dobu teenageři nejčastěji sledují televizi, avšak rozsah dotazníku by tak dle 
mého názoru překročil jeho únosnou délku, což by se mohlo odrazit na kvalitě získaných dat.  
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3.5.2 Výběrový soubor   

Dle původního záměru navrženého v tezi předkládané práce jsem plánovala 

oslovit dvě střední školy a dotazník rozšířit vždy v jedné třídě od prvního do čtvrtého 

ročníku. Jelikož však dotazníkové šetření probíhalo v období maturitních zkoušek, byl 

výběrový soubor upraven na třídy prvního až třetího ročníku tří středních škol. Toto 

zúžení věkového vymezení sledovaného vzorku považuji za přínosné, jelikož pomůže 

lépe postihnout užívání televize teenagery v úžeji vymezené věkové skupině, avšak 

pocházejících ze šířeji zastoupeného vzdělávacího prostředí.   

Protože mnou provedené dotazníkové šetření nemůže vzhledem k velikosti 

výzkumného vzorku ani metodě výběru dostát nárokům reprezentativnosti, budu se 

snažit vyhýbat jakékoliv generalizaci výsledků výzkumu ve vztahu k celkové populaci 

středoškolských teenagerů v České republice. Uvedená data jsou platná pouze pro 

zkoumané třídy níže uvedených plzeňských škol. 

 Při distribuci dotazníku jsem se snažila zajistit co největší pestrost výběrového 

souboru, jíž jsem se snažila docílit výběrem odlišných typů škol – gymnázium, střední 

škola, odborné učiliště. Využila jsem tak metody účelového výběru, který „je založen 

pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno, a o tom, co je možné 

pozorovat.“ Disman připomíná, že přestože není tento přístup příliš vědecký, je velice 

často jediným, který nám zbývá. „Účelový výběr nám téměř nikdy neumožní nějakou 

opravu širokou generalizaci našich závěrů, ale to neznamená, že tyto závěry nejsou 

užitečné“ (Disman, 2008: 112). 

Dotazníky byly rozdány žákům Masarykova gymnázia v Plzni (všeobecné 

zaměření), žákům Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu (obor 

Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod) a žákům Střední průmyslové školy 

dopravní v Plzni (první až třetí ročník učebního oboru s maturitou autotronik a druhý 

ročník oboru autolakýrník zakončený výučním listem). Nutno podotknout, že 

spolupráce s těmito školami byla navázána až prostřednictvím užší vazby na konkrétní 

osoby.118 Výsledky předkládaného výzkumu jsou reprezentativní pro tento výběrový 

soubor. 

Celkem bylo sebráno 211 vyplněných dotazníků. Během překódování dotazníků 

byly dva dotazníky pro svou nedůvěryhodnost z dalšího zpracování vyřazeny. Celkový 

                                                 
118 Nejsnazší pro mě bylo získat spolupráci na Masarykově gymnáziu, kde jsem sama studovala. Rozdání 
dotazníků na zbývajících dvou školách mi nakonec zajistili až přátelé, kteří zde studovali a měli se 
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počet respondentů, jejichž odpovědi byly zařazeny do výzkumu, tedy činil 209 

dotázaných, z toho bylo 70 mužů a 139 žen.  

Nejšíře zastoupeni byli žáci druhých ročníků, kteří tvořili 46 procent 

respondentů. Žáci prvních a třetích ročníků shodně tvořili po 27 procentech 

dotazovaných. Věk respondentů se pohyboval v rozpětí 15 až 21 let, přičemž průměrný 

i nejčastěji se vyskytující věk respondentů byl 17 let. Dvě třetiny dotázaných tvořily 

ženy, které v převážné většině navštěvovaly střední školu nebo gymnázium.  

 

Tabulka č. 5: Struktura respondentů podle pohlaví a navštěvovaného typu školy  

 

    pohlaví 
celkem 

    chlapci dívky 

druhy 

školy 

gymnázium 
19 55 74 

27% 40% 35% 

střední 

škola 

8 81 89 

12% 58% 43% 

učiliště 
43 3 46 

61% 2% 22% 

celkem 70 139 209 

 

 

3.5.3 Sběr a zpracování dat 

Jedním z výrazných nedostatků dotazníkového šetření je dle Dismana jeho 

„nesmírně nízká návratnost“ (Disman, 2008: 141). Toto úskalí je eliminováno při 

shromáždění respondentů v jedné místnosti, kde je dotazník rozdán, respondenti jej 

vyplní a ihned odevzdají, což je případ právě žáků ve školách. Díky tomu byla 

návratnost dotazníků stoprocentní. 

 Dotazníky byly vyplněny v období od 6. do 16. června 2011. Zástupci každé 

z výše uvedených škol upřednostňovali jiný způsob distribuce dotazníku, jemuž jsem po 

vzájemné dohodě vyšla vstříc. Žáci Masarykova gymnázia a Střední odborné školy 

obchodu, užitého umění a designu vyplňovali dotazníky v papírové podobě, v případě 

                                                                                                                                               
zástupci školy bližší kontakty. Moje prosba o spolupráci zaslaná ředitelům pěti dalších škol 
prostřednictvím e-mailu zůstala bez odezvy. 
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Střední průmyslové školy dopravní v Plzni byla dohodnuta formu elektronických 

dotazníků119, které žáci vyplnili v hodinách informatiky. 

 Na střední průmyslové škole dopravní a střední odborné škole obchodu, užitého 

umění a designu byly dotazníky zadány konkrétními vyučujícími, jež jsem instruovala o 

tom, jak má zadání probíhat. Samotné dotazníky jsem se snažila konstruovat tak, aby už 

k nim nebylo zapotřebí další dovysvětlení. Přenechání distribuce dotazníků druhým 

osobám se ukázalo ne jako zcela šťastné řešení. Původně jsem totiž zamýšlela rozdat 

dotazníky ve dnech, kterým předcházel běžný všední den. Respondenti tedy museli být 

ve škole a ke sledování televize měli k dispozici méně času než ve volných dnech. I přes 

důrazné připomenutí tohoto požadavku se mi však dotazníky ze dvou ročníků střední 

odborné škole obchodu, užitého umění a designu vrátily vyplněné s pondělním datem. 

Ve vybraných třídách Masarykova gymnázia jsem dotazníky k vyplnění 

zadávala sama. Jejich distribuce, vyplnění a sběr vždy trval zhruba dvacet minut. 

K následné analýze získaných dat přenesených do elektronické podoby byl 

využit software pro zpracování statistických dat SPSS Statistics (verze 17). 

 

 

3.5.4 Výsledky dotazníkového šet ření a jejich interpretace 

V následující části práce se pokusím shrnout a interpretovat výsledky 

provedeného dotazníkového šetření, jež vedly k zodpovězení některých výzkumných 

otázek a potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz. 

 

1. Jaká je v současnosti vybavenost zkoumaných českých domácností, v nichž žijí 

středoškolští teenageři, televizorem a počítačem/notebookem s připojením 

k internetu? 

H13:Zkoumané domácnosti, kde žijí středoškoláci, nejčastěji vlastní jeden nebo dva 

televizní přijímače.  

 

 H14: Většina zkoumaných domácností, kde žijí středoškoláci, vlastní jeden 

počítač/notebook s připojením k internetu.  

 

                                                 
119 Dotazníky byly vytvořené za pomoci služby Google dokumenty. 
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Podle nejaktuálnějších dostupných údajů Českého statistického úřadu vlastní 87 

procent domácností, v nichž žijí dva dospělí s dětmi, alespoň jeden počítač. Z toho 

čtvrtina rodin vlastnila dva a více počítačů a dalších třináct procent domácností 

disponovalo třemi a více počítači. Osmdesát čtyři procent domácností bylo v roce 2011 

připojeno k internetu.120 Z jiných dat ČSÚ vyplývá, že na jednu domácnost s dětmi 

v roce 2009 připadalo 140 televizních přijímačů.121 

Výsledky provedeného dotazníkového šetření však dokazují, že v mnou 

osloveném vzorku je vybavenost domácností těmito médii značně vyšší. Domácnosti 

nejčastěji vlastní 2 televizory (42 procent), následuje vlastnictví tří televizních přijímačů 

(25 procent). Pouze 18 procent domácností má televizor jen jeden. Obdobně vysoká je i 

vybavenost domácností počítačem nebo notebookem s připojením k internetu. Zde je 

zjevné dovybavování domácností těmito technologiemi, což vede k tomu, že uvedená 

data velmi rychle zastarávají. Zároveň je možné ve vztahu k vlastnictví osobních 

počítačů/notebooků vyslovit tezi, že počítač je oproti televizi více osobním médiem, což 

s rostoucí cenovou dostupností počítačů vede k tomu, že každý člen rodiny vlastní své 

vlastní zařízení.  

 

Graf č. 2: Vybavenost domácností televizorem a počítačem s připojením k internetu 

 

                                                 
120 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. 
Publikace. Praha: Český statistický úřad, 2011. [online]. Zveřejněno 16.11.2011. [cit. 2011-01-02]. 
Dostupný z WWW http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 
121 Vybavenost domácností počítačem a vybranou spotřební elektronikou. Český statistický úřad. [online]. 
10. 11. 2011. [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW 
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2. Jaké osobní prostory mají teenageři ve zkoumaných domácnostech k dispozici?  

H15: Většina teenagerů má vlastní pokoj. 

 

H6a: Pokoje chlapců jsou častěji vybavené počítačem než pokoje dívek.  

H6b: Pokoje chlapců jsou častěji vybavené televizorem než pokoje dívek. 

 

Trend ze zemí západní Evropy umožnit dospívajícím trávit volný čas v jejich 

soukromém prostoru je patrný i v českém prostředí. Dvě třetiny respondentů mají svůj 

vlastní pokoj, většina zbývajících dotázaných obývá pokoj s jedním sourozencem.  

Mnou získaná data potvrzují domněnku vyslovenou v kapitole 3.2.1.1 

Vybavenost dětských pokojů televizorem, že vybavenost pokojů oslovených 

středoškoláků počítačem a televizorem bude vyšší než v případě respondentů ve věku 

13–14 let, o nichž jsem měla tyto údaje k dispozici z Výzkumu životního stylu.122 V této 

věkové skupině uvedlo 57 procent dotázaných, že má v pokoji, který obývá sám nebo se 

sourozencem, k dispozici televizor. Obdobná byla i data týkající se vybavenosti pokojů 

počítačem s připojením k internetu (59 procent). V případě mnou zkoumaného vzorku 

středoškoláků jsou uvedená data především v případě vybavenosti počítači o mnoho 

vyšší (85 procent). Televizor mělo v pokoji šest z deseti dotázaných. 

 Výsledky provedeného dotazníkového šetření ukazují, že pokojům dospívajících 

dominuje právě počítač/notebook s připojením k internetu. Pokoje dívek jsou sice méně 

vybaveny počítači než pokoje chlapců, ale rozdíl není natolik výrazný jako v případě 

televizoru. Ten v pokoji vlastní 74 procent dotázaných chlapců, ale jen 56 procent 

dívek. Značné rozdíly jsou patrné i v další vybavenosti pokojů mediálními 

technologiemi, a to především v případě vlastnictví herní konzole a CD přehrávače. 

 

                                                                                                                                               
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_vybavenost_domacnosti_pocitacem_a_vybranou_spotrebni_elektr
onikou 
122 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
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Graf č. 3: Vybavenost dětských pokojů vybranými médii  

 

 

 

3. Jak často a kolik hodin denně oslovení teenageři sledují televizi? Liší se množství 

času stráveného u televize v závislosti na vybavenosti pokoje audiovizuálními 

technologiemi? 

 

H12: Respondenti průběrně stráví sledováním televize 1,5-2,5 hodiny denně. 

  

H4: Respondenti se snazším přístupem k televizi ji sledují častěji a více o samotě.  

 

Údaje o tom, kolik času stráví děti a dospívající sledováním televize, se ve 

výsledcích  jednotlivých výzkumů značně liší. Podle již citovaných výsledků výzkumu 

M Generation mladí Američané ve věku 15–18 let sledovali televizi v průměru 2 hodiny 

36 minut denně. Z dat dostupných pro české prostředí vyplývá, že dospívající a mladí 

dospělí ve věku 15–24 let stráví sledování televize ještě o hodinu méně času 

(Generation 1 2 3).  

V obdobných intencích jako v případě českého výzkumu se pohybují i výsledky 

mnou provedeného dotazování, čímž potvrzují spíše dolní hranici času stráveného 

sledováním televize, již jsem vyslovila v hypotéze.  
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Údaje o tom, kolik času respondenti stráví sledování televize, jsem zjišťovala 

prostřednictvím otázky vztahující se ke sledování televize během předešlého dne. 

Zhruba dvě třetiny dotázaných uvedly, že se předchozí den dívaly na televizi. Z toho 41 

procent respondentů, kteří sledovali televizi, uvedlo, že se na televizi dívali méně než 

hodinu. Čtvrtina dotázaných uvedla, že u televizní obrazovky strávila jednu až dvě 

hodiny. Většina respondentů, kteří sledovali televizi, tak u televizní obrazovky 

nestrávili delší dobu než dvě hodiny.  

 

Graf č. 4: Počet hodin strávených sledováním televize  

 

 

 

 

V této souvislosti je ovšem nutné zmínit jeden faktor, který může mít vliv na 

dobu strávenou během dne sledováním televize, a to, zda je informace vztažena 

k běžnému pracovnímu dni, kdy žáci chodí do školy a na sledování televize i další 

mediální aktivity jim zbývá méně času, či zda se týká volného dne (víkend, prázdniny, 

atd.). Domněnku, že během volného dne teenageři sledují televizi více, potvrzuje 

srovnání dotazníků, jež byly vyplněny v pondělí (odpovědi se tedy vztahují k neděli) 

s dotazníky vyplněnými během ostatních pracovních dnů v týdnu. Ze 69 respondentů, 

kteří dotazník vyplnili v pondělí, čtvrtina dotázaných uvedla, že u televizní obrazovky 
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strávila 2-3 hodiny, zhruba pětina dotázaných televizi sledovala 3-4 hodiny, zhruba 

stejně velká skupina se na televizi dívala méně než hodinu. Naopak v případě všedního 

dne se třetina dotázaných na televizi vůbec nedívala a stejně velká skupina respondentů 

sledováním televize strávila méně než hodinu. 

 

Graf č. 5: Čas strávený sledováním televize v závislosti na pracovním a volném dni  

 

 

 

 

Výzkum také potvrdil hypotézu, že respondenti, kteří mají přístup k televizi ve 

svém pokoji, ji sledují častěji než ti, kdo vlastním televizorem nedisponují. U dětí, které 

mají v pokoji vlastní televizor, ve Velké Británii narůstá čas věnovaný televizi při 

srovnání s dětmi, které vlastním přijímačem nedisponují, o půl hodiny (Livingstone, 

2002). Ve Spojených státech tento rozdíl dokonce dosahuje jeden a půl hodiny (Roberts, 

Foehr, Ridouet, 2005).  
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Graf č. 6: Čas strávený sledováním televize v závislosti na vlastnictví televizoru  

 

 

 

 

Přestože respondenti nevěnují sledování televize tolik času, jak bychom mohli 

pod vlivem studií z angloamerického prostředí očekávat, je televize médiem, které je 

součástí každodenního života středoškolských teenagerů. Rovná polovina respondentů 

uvedla, že televizi sledují denně nebo skoro denně. Čtvrtina dotázaných televizi sleduje 

několikrát za týden. Z generového hlediska zde nejsou patrné žádné výraznější rozdíly.  

Vliv na frekvenci sledování televize však má to, kde respondenti během školního 

týdne bydlí. 26 respondentů uvedlo, že ve dnech, kdy chodí do školy, bydlí na internátu. 

Z toho 21 dotázaných na otázku, zda včera sledovali televizi, označilo zápornou 

odpověď. Obdobně pouze jeden dotázaný uvedl, že sleduje televizi téměř denně. 

Nejčastější odpovědí na frekvenci sledování televize byla odpověď jednou za týden (14 

dotázaných) a několikrát za týden (8 dotázaných). 
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4. Proč respondenti usedají ke sledování klasického televizního vysílání? 

H1: Častým důvodem, proč respondenti zapínají televizi, je zahnání nudy.  

 

H2: Častým důvodem, proč respondenti zapínají televizi, je sledování oblíbeného 

pořadu.  

 

Sonia Livingstoneová na základě svých výzkumných šetření uvádí, že děti a 

dospívající nejčastěji zapínají televizi kvůli sledování oblíbeného programu, následně 

jim slouží jako prostředek k zahnání nudy (Livingstone, 2002: 80).  

Výsledky provedeného dotazníkového šetření potvrdily, že respondenti v mnou 

sledovaném vzorku nejčastěji usedají k televizi, protože chtějí sledovat svůj oblíbený 

pořad. Televizní obrazovku z tohoto důvodu často zapíná 39 procent dotázaných, 58 

procent respondentů tak činí občas. 

Značně odlišný je však postoj respondentů k televizi jako prostředku, který 

slouží k vyplnění volného času či zahnání nudy. Televizi z takového důvodu často 

zapíná jen desetina dotázaných. Naopak třetina dotázaných uvedla, že si televizi jako 

prostředek k zahnání nudy nepouští nikdy. Domnívám se, že tuto potřebu bude nyní 

pravděpodobněji více saturovat počítač, který nabízí širší spektrum možných činností. 

Také vztah k užívání televize jakožto kulisy k jiné činnosti je mezi dotazovanými 

jedinci značně diferencovaný. Zatímco 25 procent dotázaných zapíná televizi jako 

kulisu k jiné činnosti často, téměř stejné množství dotázaných (23 procent) tak nečiní 

nikdy. Kulisové užití televize také významným způsobem ovlivňuje vlastnictví 

televizoru v pokoji. Respondenti, kteří disponují vlastním televizorem, jej ve třetině 

případů často využívají jako kulisu k jiné činnosti, zatímco vrstevníci bez vlastního 

televizoru takto často činí jen jeden z deseti dotázaných.  

Osobně považuji za zajímavý poznatek, že přes 80 procent dotázaných často 

nebo občas usedá k televizi, protože ji doma sleduje někdo jiný.  

 

 



  

 

89

  

Graf č. 7: Vybrané důvody ke sledování televize 

 

 

 

 

Graf č. 8: Kulisové sledování televize v závislosti na vlastnictví televizoru 
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5. Jaké typy pořadů dotazovaní středoškoláci v televizi nejčastěji sledují? 

H7: Dotazovaní nejčastěji sledují komedie/sitcomy a filmy.  

 

Zábavné žánry se těší největší pozornosti zahraničních i českých mladých 

diváků. Podle Výzkumu životního styul123 děti ve věku 13̠ 14 let nejčastěji sledují 

komedie (71 procent). Naopak nejméně tuto věkovou skupinu zajímá zpravodajství (18 

procent). 

Také mladí lidé ve věku 15̠24 let podle výsledků výzkumu Generation 1 2 3 

v televizi nejčastěji vyhledávají zábavu ̠ komedie a sitcomy sleduje 54 procent 

respondentů v uvedené věkové skupině. Následují filmy (51 procent) a hudební pořady 

(25 procent).  

 Výjimkou ve vztahu k dvěma výše uvedeným nejoblíbenějším typům pořadů 

nejsou ani respondenti mnou zkoumaného vzorku. Filmy sleduje 79 procent dotázaných, 

komedie a sitcomy jsou oblíbeným žánrem 78 procent dotázaných. Oblíbenost těchto 

dvou typů pořadů je konstantní bez ohledu na pohlaví nebo typ studované školy. 

V případě oblíbenosti ostatních žánrů však již jsou mezi jednotlivými skupinami 

respondentů patrné určité programové preference podmíněné pohlavím a typem 

studované školy. Z genderového hlediska je patrná větší orientace dívek na romantický 

žánr, nekonečné seriály a žánr krimi, než tomu je v případě chlapců. Ti naopak výrazně 

inklinují ke sledování sportovních pořadů/přenosů a dokumentů.  

Zajímavé jsou i odchylky v preferencích sledovaných pořadů u respondentů 

jednotlivých škol. Zde je ovšem nutné připomenout genderovou nevyváženost rozložení 

vzorku ve vztahu k typům navštěvovaných škol, jež může významným způsobem 

ovlivnit také data vztahující se ke školnímu prostředí, z nějž respondenti pocházejí. Toto 

zkreslení lze předpokládat například ve vztahu respondentů (tedy především 

respondentek) navštěvujících střední školu124 a jejich zvýšeném zájmu o sledování 

nekonečných seriálů. Vliv školního prostředí je dle mého názoru naopak patrný 

v případě vyššího zájmu žáků a žákyň gymnázia o zpravodajství a dokumenty. Za 

zmínku také stojí odlišný vztah dotazovaných gymnazistů a učňů ke sledování filmů. Ty 

                                                 
123 Výzkum životního stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH 
124 90 procent středoškoláků zastoupených ve vzorku představují dívky, naopak obdobně vysoké procento 
chlapců na úkor dívek je zastoupeno v kategorii učiliště. 
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sleduje 87 procent dotázaných respondentů učňů, ale jen 73 procent respondentů 

studujících na gymnáziu. 

 

 

Tabulka č. 6: Preferované typy pořadů podle pohlaví a typu studované školy  

 

druh po řadu 

pohlaví druhy školy 

celkem 
muž žena gymnázium 

střední 

škola 
učiliště 

filmy 84% 77% 73% 81% 87% 79% 

nekonečné seriály 9% 33% 15% 39% 13% 25% 

zpravodajství 33% 37% 54% 25% 28% 36% 

dokumenty 31% 17% 32% 15% 17% 22% 

vaření 11% 20% 16% 
  

7% 17% 
     24% 

sportovní přenosy 47% 25% 38% 23% 44% 33% 

komedie,sitcomy 76% 79% 80% 76% 78% 78% 

romantické 4% 33% 23% 34% 4% 23% 

dobrodružství, akce 37% 31% 23% 38% 39% 33% 

krimi 20% 31% 28% 29% 22% 27% 

scifi, fantasy 26% 23% 27% 19% 28% 24% 

horor 26% 27% 20% 32% 26% 26% 

thriller 23% 18% 23% 15% 24% 20% 

hudební 21% 31% 34% 30% 13% 28% 

 

Pozn.: Procenta označují podíl respondentů z uvedené skupiny, kteří uvedli, že v televizi 

sleduje daný typ pořadu. 
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6. Jaká je socializační role televize? (S kým oslovení teenageři televizi nejčastěji 

sledují? Jsou televizní obsahy tématem hovorů v rodině a ve skupině vrstevníků?) 

H5:  Oslovení teenageři se na televizi nejčastěji dívají sami.  

 

Hypotéza o tom, že účastníci provedeného dotazníkového šetření nejčastěji 

sledují televizi sami, byla zcela vyvrácena. Téměř polovina respondentů z těch, kdo 

sledovali televizi, uvedla, že televizi většinu času sledovala s někým, pětina dotázaných 

uvedla, že zhruba polovinu času sledování televize strávila sama a polovinu 

v přítomnosti jiné osoby. Jen zhruba třetina dotázaných uvedla, že televizi sledovala 

pouze o samotě. Dostupná data z českého prostředí přitom mluvila o tom, že zhruba 

polovina dotázaných v uvedených věkových skupinách sleduje televizi o samotě.125  

 Také Livingstoneová hovoří o tom, že děti upřednostňují konzumaci televizních 

obsahů o samotě (Livingstone, 2002: 158). Otázkou pro kvalitativní část výzkumu tedy 

zůstává, zda teenageři skutečně preferují sledování televize o samotě, ale není jim 

umožněno v takové míře, jak by si sami přáli, nebo zda je pro ně důležitější sledování 

televize jako kolektivní aktivity. 

 Společnost respondentům při sledování televize nejčastěji dělali nejbližší rodinní 

příslušníci, což stále potvrzuji roli televize především jako rodinného média. 

Dotazované dívky častěji než chlapci sledovali televizi s matkami, naopak chlapci 

v porovnání s dívkami televizi častěji sledovali v přítomnosti kamarádů. Významným 

determinantem je opět vlastnictví televizoru u sebe v pokoji. Respondenti, kteří 

disponují vlastním televizorem, jej více sledují o samotě, než jejich vrstevníci, kteří 

mají k televizoru přístup pouze ve společných prostorách domácnosti. 

 

 

                                                 
125 Podle výzkumu Generation 1 2 3 sleduje televizi osamoceně 44 procent mladých Čechů a Češek ve 
věku 15-24 let. (Generation 1 2 3. Interní zpráva. Praha: AT Media, 2010) Obdobně 54 procent 
respondentů výzkumu LSS ve věku 13-14 let uvedlo, že televizi sledují o samotě. (Výzkum životního 
stylu, LSS děti 2011, ATO – MEDIARESEARCH) 
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Graf č. 9: Společné a osamocené sledování televize 

 

 

 

 

7. Užívají respondenti při sledování televize ještě jiná média? 

H3: Většina respondentů při sledování televize současně používá i jiná média. 

 

Na otázku Používáš při sledování televize ještě jiná média? odpovědělo 46 procent 

dotázaných, že tak činí často, stejně početná skupina dotázaných označila odpověď 

občas. Podíváme-li se na tuto problematiku v závislosti na pohlaví, užívají při sledování 

televize často jiná média více dívky (51 procent) než chlapci (37 procent). Souběžné 

užívání médií je zároveň více doménou respondentů, kteří mají v pokoji vlastní 

televizor. Polovina těchto dotázaných uvedla, že při sledování televize často používá i 

další média. V případě dotazovaných bez vlastního televizoru, tak činilo 38 procent 

respondentů. Zároveň respondenti, kteří nevlastní svůj televizor, jej více sledují 

soustředěně.  
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Graf č. 10: Mediální multitasking  

 

 

 

8. Jak často a proč sledují dospívající televizní obsahy (popř. jiné video obsahy) 

prostřednictvím počítače/notebooku s připojením k internetu? Na jakých druzích 

webů tyto obsahy sledují? 

H8: Nejméně třetina respondentů denně sleduje na internetu krátká videa (např. na 

YouTube).  

 

H9:  Polovina dotázaných alespoň jednou týdně sleduje streamovaný televizní obsah 

z oficiálních a/nebo neoficiálních webů.  

 

Podle výsledků výzkumu Generation 1 2 3 sleduje denně téměř třetina 

respondentů ve věku 15̠ 24 let videa dostupná prostřednictvím video serveru YouTube. 

Obdobné oblibě se tento server těší i u mnou zkoumaného výběrového souboru. 

Čtvrtina respondentů sleduje takto šířená videa denně, téměř čtvrtina pak skoro denně. 

Méně než jednou za týden nebo vůbec se této aktivitě věnuje jen 7 procent dotázaných. 

Z genderového hlediska je sledování video serverů více záležitostí chlapců. 
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Graf č. 11: Sledování video obsahů prostřednictvím YouTube  

 

 

 

Z výše uvedených dat je zřejmé, že YouTube je fenomén, který si dokázal získat 

pozornost široké skupiny uživatelů internetu. Bez opory dalších empirických dat mohu 

vyslovit pouze osobní domněnku, že se tak stalo především díky pestré nabídce videí 

s krátkou stopáží, čímž se YouTube významně odlišuje od klasické televizní produkce. 

Ta je formou streamovaných videí dostupná nejen v oficiálních archivech jednotlivých 

televizních stanic, ale také prostřednictvím nejrůznějších úložišť mnohdy pololegálního 

charakteru. Zájem respondentů o tuto formu přístupu k televiznímu obsahu není tak 

vysoký, jak jsem se v hypotéze domnívala. Zhruba třetina dotázaných uvedla, že videa 

prostřednictvím televizních archivů nebo jiných úložišť typu Kinotip.cz vůbec 

nesleduje. Alespoň jednou týdně tak činí zhruba třetina respondentů, přičemž mírně 

převažuje využívání neoficiálních zdrojů.  
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Graf č. 12: Frekvence sledování televizních obsahů prostřednictvím oficiálních a 

neoficiálních webů 

 

 

 

10. Sledují teenageři video obsahy prostřednictvím mobilních telefonů? Činí tak 

spíše o samotě, nebo ve společnosti kamarádů a spolužáků? 

H16: Téměř všichni teenageři vlastní mobilní telefon. 

 

H10: Mladí lidé, kteří sledují videa prostřednictvím mobilního telefonu, tak dělají 

hlavně s kamarády. 

 

Vlastnictví mobilního telefonu je pro dospívající dnes samozřejmostí. Ze 

zkoumaného vzorku vlastnilo mobilní telefon 99,5 procent dotázaných, což je zcela 

v souladu s daty Českého statistického úřadu.126 

 Ve Spojených státech tvoří teenageři významný podíl uživatelů, kteří sledují 

videa prostřednictvím mobilních telefonů. Výzkumná zpráva společnosti The Nielsen 

Company však zároveň připomíná, že rozličné funkce mobilních médií přijali teenageři 

                                                 
126 Mobilní telefon vlastní 99 procent lidí ve věku 16-24 let.IN Využívání informačních a komunikačních 
technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. Publikace. Praha: Český statistický úřad, 
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ve Spojených státech rychleji než jinde na světě.127 Toto tvrzení potvrzují i mnou 

získaná data, z nichž vyplývá, že sledování videí prostřednictvím mobilního telefonu 

není mezi mladými Čechy takovým fenoménem, jako je tomu například ve 

zmiňovaných Spojených státech. Přes 60 procent dotázaných uvedlo, že videa 

prostřednictvím mobilního telefonu vůbec nesleduje. Naopak pětina dotázaných videa 

sleduje jak s kamarády, tak i o samotě. Následuje sledování videí většinou s kamarády 

(14,8 procent) a jen necelých pět procent dotázaných sleduje videa prostřednictvím 

mobilního telefonu převážně o samotě. 

Z genderového hlediska je sledování videí přes mobil více doménou chlapců. 

Z dotázaných dívek touto formou videa vůbec nesleduje 66 procent respondentek, 

v případě chlapců to je 51 procent dotázaných. Porovnáme-li odpovědi respondentů 

z jednotlivých typů škol, nejvíce videa prostřednictvím mobilního telefonu sledují žáci 

učiliště, z nichž 30 procent uvedlo, že videa sledují jak sami, tak i s kamarády. 

 

 

3.5.5 Závěry 

Cílem kvantitativní části práce bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, jež byly 

stanoveny na základě dostupných shromážděných dat vztahujících se k mnou zkoumané 

problematice. Výzkumný vzorek čítal 209 respondentů ze tří druhů plzeňských 

středních škol. 

 Výsledky výzkumu prokázaly vysokou míru vybavenosti domácností 

respondentů televizorem a počítačem s připojením k internetu. Očekávání, že většina 

domácností bude vlastnit pouze jeden počítač a jeden až dva televizory byla 

podhodnocena. V případě televizorů byly domácnosti nejčastěji vybaveny dvěma 

přijímači (42 procent), následovalo vlastnictví tří televizorů (25 procent).  Také 

v případě počítačů domácnosti disponovaly nejčastěji dvěma (36 procent) a třemi (26 

procent) počítači. V případě obou technologií to byla vždy zhruba pětina domácností, 

které vlastnily pouze jeden televizor nebo počítač.128 

                                                                                                                                               
2011. [online]. Zveřejněno 16.11.2011. [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 
127 How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media trends. Report. New 
York: The Nielsen Company, 2009. [online]. 25.06.2009 [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW 
<http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.pdf> 
128 Množství domácností, které nevlastnily žádný počítač a/nebo žádný televizor, je ze statistického 
hlediska zcela zanedbatelné. Počet těchto domácností ani v jednom případě nepřesáhl jedno procento. 
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 Také vybavenost dětských pokojů je především v případě počítače velmi vysoká. 

85 procent respondentů má v pokoji vlastní stolní počítač nebo notebook s připojením 

k internetu. V případě osobního vlastnictví televizoru byla jednoznačně potvrzena 

hypotéza, že televize bude častěji součástí chlapeckých pokojů (74 procent) než pokojů 

dívek (56 procent). Toto tvrzení platí i v případě počítače, ale rozdíl již není tak výrazný 

jako v případě televizoru. Počítač má v pokoji 91 procent chlapců a 81 procent dívek. 

 Osobní vlastnictví televizoru významným způsobem ovlivňuje způsob a 

intenzitu jeho užívání. Respondenti, kteří mají přístup k televizoru ve vlastním pokoji, 

stráví sledováním tradičního televizního vysílání více času, než jejich vrstevníci, kteří 

televizi v pokoji nemají. Zároveň jim televizi častěji slouží jako kulisa k jiné činnosti, a 

to i v případě užívání dalších médií. Dotazovaní s přístupem k televizoru ve vlastním 

pokoji jej více sledují o samotě, než respondenti, kteří mají k televizoru přístup v jiných 

prostorách domácnosti. 

Jako nejoblíbenější typy sledovaných pořadů byly v souladu se stanovenými 

hypotézami potvrzeny film (79 procent) a komedie/sitcomy (78 procent). 

Potvrzena byla také teze o tzv. mediálním multitaskingu. 46 procent respondentů 

uvedlo, že souběžně se sledováním televize často používá další média, stejně početná 

skupina dotázaných tak činí občas. 

 Dotazník také zjišťoval, jak často se dotazovaní dívají na televizi a na videa 

streamovaná na internetu. Polovina respondentů uvedla, že se na televizi dívá denně 

nebo skoro denně, další čtvrtina dotázaných tak činí několikrát za týden. Množství času 

stráveného u televizní obrazovky však bylo nižší, než jsem předpokládala. Dvě třetiny 

respondentů, kteří uvedli, že se předchozí den dívali na televizi (70 procent), jejím 

sledováním strávili méně než dvě hodiny. 

 Hypotéza o tom, že účastníci provedeného dotazníkového šetření nejčastěji 

sledují televizi sami, byla zcela vyvrácena. Téměř polovina respondentů z těch, kdo 

sledovali televizi, uvedla, že se na televizi většinu času dívala s někým, pětina 

dotázaných uvedla, že zhruba polovinu času sledování televize strávila sama a polovinu 

v přítomnosti jiné osoby. Nejčastějším společníkem při sledování televize byly nejbližší 

rodinní příslušníci – matka (33 procent), sourozenci (28 procent) a otec (22 procent).129 

V případě videí sledovaných na internetu jsem se zaměřila na sledování video 

obsahů pocházejících ze tří zdrojů – Youtube, oficiálních archivů televizí a dalších 

                                                 
129 Údaj uvádí procento dotazovaných, jež během předešlého dne sledovali televizi za přítomnosti 
uvedené osoby. 
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neoficiálních webů nabízejících k přehrání televizní obsah. Jednoznačně 

nejoblíbenějším zdrojem videí je YouTube. Tyto stránky denně navštěvuje čtvrtina 

respondentů, téměř stejný počet dotázaných pak téměř denně. Méně než jednou za týden 

nebo vůbec se této aktivitě věnuje jen 7 procent dotázaných. Naopak čtvrtina 

dotázaných uvedla, že vůbec nesleduje televizní obsahy dostupné prostřednictvím 

oficiálních nebo neoficiálních archivů. Respondenti, kteří tak činí, častěji navštěvují 

neoficiální servery než archivy jednotlivých televizí. 

Přestože téměř všichni dotazovaní vlastní mobilní telefon (99,5 procent), 

sledování videí prostřednictvím této platformy není běžnou aktivitou dotazovaných. 

Přes 60 procent dotázaných uvedlo, že videa prostřednictvím mobilního telefonu vůbec 

nesleduje. 

 

3.6 Kvalitativní rozhovor 
Druhou výzkumnou metodu použitou v empirické část práce představuje 

kvalitativní technika hloubkových rozhovorů. Pro smíšený design výzkumu jsem se 

rozhodla, protože užití pouze kvantitativního výzkumu by vyloučilo zkoumání mnohých 

zajímavých jevů souvisejících s tím, co lidé v každodenním životě skutečně dělají 

(Silverman, 2005: 19). A jsou to právě metody kvalitativního výzkumu, které umožňují 

„hlubokého porozumění sociální realitě ve specifickém kontextu“ (Lindlof a Taylor 

2010: 109). 

 Na základě provedeného dotazníkového šetření v první části výzkumu jsem 

získala kvantifikovaná data týkající se například vlastnictví mediálních technologií, 

preferovaných televizních žánrů či frekvence sledování televize a televizních obsahů 

formou streamovaného přenosu. Odpovědi na otázky týkající se toho, jakým způsobem 

středoškoláci televizi a počítač ve vztahu k televizním obsahům užívají a jaké mají ke 

svému chování motivy, jsem však mohla získat pouze prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu. Jeho cílem není poskytnout data generalizovatelná na celou populaci, ale 

snaha pochopit, jak jednotlivci, popřípadě menší skupiny vnímají určité jevy (Disman, 

2008: 286).  

Cílem této empirické části práce bylo získat co nejvíce informací, které se pojí 

s užíváním televizních obsahů v jejich klasické podobě spojené s televizorem a v novém 

onlinovém prostředí internetu. Za nejvhodnější metodu k získání těchto poznatků byly 

zvoleny osobní rozhovory s respondenty.  



  

 

100

  

 

Při osobním dotazování jde o interakci mezi tazatelem a dotazovaným, ve které se tazatel snaží 

získat od dotazovaného informace, které pomohou odhalit to, co je v mysli dotazovaného, jako 

jeho vzpomínka, zkušenost, znalost, očekávání a hodnocení prožitků, které tyto skutečnosti 

doprovázejí. 

 (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001: 82) 

 

Konkrétně jsem se rozhodla pro využití typu rozhovoru, který Jan Hendl 

označuje jako rozhovor podle návodu. Tento návod představuje seznam otázek nebo 

témat, jež je nutné v rámci interview probrat, což tazateli brání v opominutí důležitých 

témat, která by měla být během rozhovoru zmíněna. Tato forma rozhovoru zároveň 

umožňuje provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich následné 

srovnání (Hendl, 2008: 174). 

 

 

3.6.1 Výběrový soubor 

Kvalitativní výzkum si již ze své povahy nemůže klást žádné nároky na 

reprezentativnost vzorku. V této části výzkumného šetření byla při výběru respondentů 

stanovena jediná podmínka, a to, že se musí jednat o žáky navštěvující střední školu, 

tedy gymnázium, střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště. Žádné další 

nároky, např. na genderovou vyváženost nebyly předem stanoveny, přesto jsem se 

snažila, aby byla v dotazovaném vzorku obě pohlaví co nejrovnoměrněji zastoupena. 

V případě nutnosti jsem byla připravena podmínky pro výběr respondentů účelově 

upravit, např. pokud by se ukázalo, že například všichni žáci gymnázií užívají média 

téměř totožným způsobem. Už první rozhovory ukázaly, že chování respondentů je 

natolik odlišné a závislé na celé řadě dalších faktorů, že není nutné cíleně se zaměřovat 

na respondenty pocházející z odlišného školního prostředí. 

V tezích předkládané diplomové práce jsem předpokládanou velikost vzorku 

odhadla na zhruba dvacet respondentů. V kvalitativním výzkumu však neplatí žádné 

konkrétní pravidlo, které by říkalo, jak má být zkoumaný vzorek velký. O jeho velikosti 

bývá často rozhodováno až během samotného výzkumu (Lindlof, Taylor, 2010: 116). 

Disman konkrétně uvádí, že „metodika kvalitativního výzkumu je definitivní teprve 

tehdy, když bylo dosaženo teoretické saturace, když už další data nepřispívají k lepšímu 

porozumění danému konceptu“ (Disman, 2008: 302). V mém případě bylo teoretické 
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saturace dosaženo již po provedení dvanácti hloubkových rozhovorů, kdy výpovědi 

respondentů nepřinášely žádné nové poznatky, které by výrazným způsobem obohatily 

to, co již bylo známé z předchozích setkání. 

Necelá polovina dotázaných byla kontaktována prostřednictvím mých 

příbuzných a přátel, následně byla využita metoda sněhové koule, kdy mi tito 

respondenti předali kontakt na své přátele a spolužáky. Ve vzorku bylo zastoupeno 5 

dívek a 7 chlapců ve věku 15–19 let. Všichni respondenti žili v Plzni nebo jejím 

blízkém okolí a navštěvovali zde střední školu.  

Přestože jsem některé respondenty znala již z minulosti, nikdy jsem s nimi 

nebyla v bližším osobním kontaktu. Výjimkou byl pouze jeden 

respondent/respondentka, což mohlo být příčinou určité stylizace odpovědí, kdy 

dotyčný/dotyčná nechtěl/a přiznat svůj pozitivní vztah k určitému médiu, který však 

z odpovědí jednoznačně vyplýval. 

 

 

3.6.2 Příprava rozhovor ů  

Vzhledem k tomu, že ve svém bezprostředním okolí nemám žádného 

středoškoláka, nebyla jsem ještě před započetím výzkum zatížena žádnými „předsudky“ 

nebo jednostranným pohledem týkajícího se způsobu užívání mnou zkoumaných 

technologií. Asi nejvíce jsem v tomto ohledu byla ovlivněna vlastní zkušeností užívání 

televize a televizních obsahů prostřednictvím počítače, již může mít výzkumník 

tendenci promítat i do chování respondentů, čehož jsem se snažila co nejvíce vyvarovat. 

 Po nastudování metodologie týkající se provádění rozhovoru dle návodu (Hendl, 

2008), jsem sestavila přehled otázek, na něž chci v následujících rozhovorech získat 

odpověď. Provedené rozhovory přinesly několik nových poznatků, jež jsem následně 

zapojila do dalších rozhovorů.  

 

V případě kvalitativního výzkumu nejsou jednotlivé etapy výrazně odděleny a dochází také k 

„častým návratům“ do etap předcházejících. Poznání a práce v jednotlivých etapách nemají tak 

uzavřený charakter, jako je tomu ve výzkumech kvantitativních.  

(Surynek, Komárková, Kašparová, 2001: 44) 
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Už v průběhu druhého rozhovoru se ukázalo nezbytné do rozhovorů zahrnout i 

otázku stahování televizních obsahů.130 Původně jsem zamýšlela zaměřit se pouze na 

přehrávání obsahů přímo na internetu (streamování), avšak i následující rozhovory 

potvrdily, že obě dvě uvedené formy nakládání především s televizním obsahem jsou 

navzájem velmi úzce provázané a opominutí jedné z alternativ by vedlo k zásadnímu 

zkreslení získaných poznatků.  

Přestože jsem tušila, že dotazovaní budou pravděpodobně zmiňovat sledování 

pořadů v originálním jazyce s titulky, nečekala jsem, že se bude jednat o tak dominantní 

téma. I proto jsem se do připraveného návodu dodatečně zahrnula tuto oblast, kterou 

však většina dotazovaných zmínila sama bez nutnosti položení otázky. Konečná podoba 

návodu použitého při dotazování je připojena v příloze. 

V ideálním případě měl rozhovor probíhat přímo v pokojích respondentů. 

Nejenže jsou odpovědi dospívajících získané v domácím prostředí osobnější 

(Livingstone, Lemish, 2001: 5), ale také jsem si při osobní návštěvě mohla prohlednout 

pokoje dotazovaných, což mi pomohlo nejen si utvořit představu o osobním prostoru, 

v němž dotazovaní žijí, ale v některých případech i o samotném vztahu respondentů 

k vybraným médiím. Tento požadavek se podařilo dodržet v deseti z dvanácti případů, 

jednou jsem se s respondentem na jeho žádost sešla v kavárně, ve druhém případě 

rozhovor probíhal v pokoji jiného respondenta. Rozhovoru nikdy nebyli přítomny žádné 

další osoby, což by mohlo mít vliv na výpovědi respondentů. 

 

3.6.3 Etické otázky výzkumu 

Při prvním, většinou telefonickém kontaktu, byli respondenti seznámeni 

s účelem výzkumu a základními informacemi ohledně jeho průběhu. S oslovenými, 

kteří s provedením rozhovoru souhlasili, jsem si domluvila osobní schůzku, kde byli 

seznámeni s dalšími podrobnosti výzkumu.131 Všichni dotazovaní souhlasili se 

pořízením zvukového záznamu na diktafon. 

 V případě respondentů, jimž ještě nebylo osmnáct let, byl podmínkou pro 

uskutečnění rozhovoru souhlas rodičů.132 

                                                 
130 Dodatečné kontaktování prvního respondenta nebylo nutné, protože sám uvedl, že počítač ke sledování 
videí přes internet a stahování kvůli starému a pomalému počítači téměř nevyužívá. 
131 Respondentům bylo znovu zopakováno, za jakým účelem výzkum provádím, že informace získané 
z našeho rozhovoru budou využity výhradně v souvislosti s uvedeným výzkumem vztahujícím se k mé 
diplomové práci. Dále jsem respondenty ujistila, že výzkum je anonymní, tzn. že se nikde neobjeví jejich 
jméno a ani nesdělím třetím osobám informace, které jsem se během rozhovoru dozvěděla. 
132 V několika případech to byli právě rodiče, jejichž prostřednictvím byl respondent kontaktován. 
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3.6.4 Průběh dotazování 

Každému respondentovi jsem v úvodu položila stejnou otázku, a to aby mi 

popsal, jak obvykle vypadá jeho den poté, co se vrátí domů ze školy. Tato otázka nejen 

rozmluvila dotazovaného, ale také mi hned v úvodu pomohla utvořit si základní 

představu o tom, jaká respondent preferuje média. V závislosti na tom, zda respondent 

zmiňoval více televizi nebo počítač/internet, se pak rozhovor začal ubírat jedním nebo 

druhým směrem.133 Postupně jsem hledala odpovědi i na všechny zbývající otázky. 

Formulace konkrétních otázek nebyla vždy totožná, pokud informace vyplynuly již ze 

samotného průběhu hovoru či je respondent sám zmínil, nemusely být otázky vůbec 

položené. Otázky jsem se snažila klást otevřené, abych tak dala respondentům co 

nejširší prostor k vyjádření jejich odpovědí. 

Už při první komunikaci jsem dotazovaným navrhla, že si budeme navzájem 

tykat, což přispělo k uvolnění celkové atmosféry. Zároveň jsem respondenty v úvodu 

rozhovoru upozornila, že řada otázek jim bude pravděpodobně připadat zcela banálních, 

protože se ptají na všední a každodenní věci. Respondentům jsem zdůraznila, že právě 

tyto informace jsou pro mě zajímavé. Zároveň jsem dotazované vyzvala, aby sdělili 

cokoliv, co je k tématu napadne.  

Hendl upozorňuje, že zvláštní pozornost je nutno věnovat začátku a konci 

rozhovoru. Na začátku dotazování je nutné prolomit případné psychické bariéry (Hendl, 

2008: 167). Ono pomyslné prolomení bariéry nebylo v případě mnou zvoleného vzorku 

nijak problematické. Tři dotazovaní mi přišli naproti na autobusovou zastávku, takže 

neformální hovor byl navázán již cestou do jejich domovů, v dalších případech se vždy 

naskytlo určité téma k hovoru ještě před začátkem „oficiální“ části rozhovoru.134 

Zkušenosti z předešlých rozhovorů nejen formovaly mé myšlení k tématu ve 

vztahu k rozhovorům následujícím, ale také jsem postupně zjišťovala, jakými 

prostředky mohu docílit větší sdílnosti respondentů. Zprvu jsem například 

respondentům kladla pouze otázky a dodržovala jsem striktní hranici mezi rolemi 

tazatel a respondent. Následně jsem zjistila, že ke sdílnější komunikaci přispívá, když se 

například zmíním, že seriál také sleduji, nebo že jsem sama narazila na obdobný 

problém. Toto zjištění, že s respondenty sdílím nějakou zkušenost, dotazované mnohdy 

vedlo k tomu, že se o tématu následně více rozpovídali. 

                                                 
133 V souvislosti s užíváním počítače respondenti spontánně zmiňovali sledování video obsahů, nejčastěji 
seriálů. 
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Vzhledem k tomu, že jsem s metodou kvalitativního rozhovoru neměla žádné 

předešlé zkušenosti, odhadovala jsem, že se bude délka jednotlivých interview 

pohybovat v rozmezí půl až jedné hodiny. Vzhledem k tomu, že většina respondentů 

výrazně inklinovala vždy k jednomu médiu (televize nebo počítač), otázky vztahující se 

k druhé technologii většinou zodpověděli velmi rychle. Rozhovory tak nejčastěji trvaly 

zhruba okolo třiceti minut. Nejkratší interview trvalo dvacet minut, nejdelší minut 

pětapadesát. Délku rozhovorů kromě míry využívání zkoumaných technologií 

významně ovlivňovaly také individuální charakteristiky respondentů. Zatímco někteří 

jedinci na otázky zpočátku odpovídali téměř jednoslovně a bylo nutné je během 

rozhovoru alespoň trochu „rozmluvit“, jejich upovídanější vrstevníci mě zahrnovali 

množstvím detailů a konkrétních příkladů. 

Hendl ve své příručce připomíná, že důležité informace bývají často zmiňované 

až na konci samotného rozhovoru (Hendl, 2008: 167). Tak se většinou dělo v případech, 

kdy jsem už vypnula a uklidila diktafon, a někteří respondenti se mě začali ptát, jak na 

otázky odpovídali předešlí dotazovaní, v návaznosti na což se ještě mnohdy rozpovídali 

sami o sobě. V tomto případě jsem si získané informace ještě dodatečně poznamenala 

na papír, ideálně co nejdříve po skončení rozhovoru, aby došlo k co nejmenšímu 

zkreslení těchto informací. Po ukončení rozhovoru jsem respondentům vždy předala 

lísteček s mými kontakty (telefonní číslo, e-mail), aby mě mohli dodatečně kontaktovat, 

pokud by chtěli k rozhovoru něco doplnit. Rozhovory probíhaly v období od 14. 12. do 

23. 12. 2011. 

 

 

3.6.5 Zpracování a analýza dat 

Abych mohla informace získané z rozhovorů podrobit analýze, bylo nutné 

rozhovory nejprve přepsat. Transkripci jsem se snažila provádět ještě v den průběhu 

rozhovoru, kdy jsem měla jeho průběh v živé paměti. V závorkách uvádím důležité 

poznámky, jimiž se snažím alespoň z části eliminovat ztráty výpovědi způsobené 

přepisem mluveného slova. Jedná se především o poznámky typu smích, přemýšlí, 

přitakává. Rozhovory jsem se snažila přepisovat doslovně, ve výjimečných případech 

jsem poupravila špatnou stylistickou úroveň vyjádření, což však nijak neovlivnilo 

význam sdělované informace.  

                                                                                                                                               
134 Přítomnost psa v místnosti, jeden z respondentů navštěvoval stejné gymnázium jako já v minulosti, 
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 Získaná data jsem zpracovávala metodou zakotvené teorie (grounded theory), 

jež je „návrhem hledání specifické „substantivní“ teorie, která se týká jistým způsobem 

vymezené populace, prostředí nebo doby“. Tento metodologický přístup v roce 1967 

vyvinuli Strauss a Glaser, později jej oba autoři modifikovali nezávisle na sobě (Hendl, 

2008: 243). Při využití metody jsem se opírala o postupy a techniky, které Anselm 

Strauss rozpracoval společně s Juliet Corbinovou. 

Při použití technik této teorie výzkumník nezačíná s předem formulovanou tezí, 

kterou by následně ověřoval, ale zaměřuje se na samotnou zkoumanou oblast a nechává 

ji, „ať se vynoří to, co je v oblasti podstatné“ (Strauss, Corbin, 1999: 14). Samotný 

výzkum pomocí zakotvené teorie tak na základě provedeného induktivně-deduktivního 

procesu zkoumání dat a jejich podrobných analýz vede k utvoření nové teorie. 

Při analýze dat je důležitým postupem jejich kategorizace, Hendl konkrétně 

připomíná metodu nepřetržitého porovnávání, kdy „se během celé práce s empirickým 

materiálem porovnávají vzniklé koncepty a kategorie, získané v různých fázích 

analytické činnosti, mezi s sebou nebo s určenými místy datového materiálu“ (Hendl, 

2008: 245).  

Proces tvorby nové teorie je založen na kódování získaných údajů. V případě 

zakotvené teorie se jedná konkrétně o kódování otevřené, axiální a selektivní. Tyto tři 

typy kódování se v jednotlivých fázích výzkumu navzájem prolínají a doplňují. 

„Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány 

a opět složeny novými způsoby“ (Strauss, Corbin, 1999: 39). 

Opakovaným pročítání transkripce rozhovorů, jež jsem opatřovala pracovními 

poznámkami, jsem označovala jednotlivé významné pojmy, které jsem se na základě 

jejich podobností pokusila shrnout do kategorií uvedených v následující kapitole. 

 

 

3.6.6 Výsledná zjišt ění 

Plánovaným cílem kvalitativní části výzkumu bylo zaměřit se na motivy a 

způsoby užívání televize a televizních obsahů dostupných prostřednictvím nových 

médií v diváckých zvycích středoškolských teenagerů. Oním novým médiem, na nějž 

jsem soustředila většinu své pozornosti, byl počítač135s připojením k internetu, okrajově 

jsem se dotkla otázky sledování videí prostřednictvím mobilního telefonu. Pro účely 

                                                                                                                                               
atd. 
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této části výzkumu bylo též nutné vzhledem k široké škále typů videí dostupných 

prostřednictvím internetu úžeji vymezit obsahy, jimž budu věnovat svoji pozornost. 

V souladu s tématem předkládané práce se proto jedná o obsahy pocházející z produkce 

televizních společností, tedy především o seriály, nejrůznější typy zábavných pořadů, 

soutěží, reality show, talk show, atd. Přestože tato skupina nezahrnuje filmy, budou 

především v souvislosti s klasickým televizním vysíláním v následujícím shrnutí 

provedené analýzy také občas zmíněné. Fenoménem, který si zcela zajisté zaslouží 

samostatnou pozornost výzkumníků, je YouTube. Jeho popularitu potvrdilo i 

dotazníkové šetření, v němž polovina respondentů uvedla, že videa prostřednictvím 

YouTube sleduje denně nebo téměř denně. Z provedených rozhovorů následně 

vyplynulo, že v případě, že teenageři na internetu vyhledávají jiný video obsah než 

filmy nebo seriály, je YouTube jejich první volbou, a to v i případě vyhledávání 

televizního obsahu, jenž je dostupný na webových stránkách televizních stanic. 

 Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje označení sledování televizních obsahů 

prostřednictvím počítače jak přístup k obsahům prostřednictvím streamování, tak 

stahování.136 Na základě výsledků provedené analýzy rozhovorů jsem dospěla k závěru, 

že pro základní pochopení způsobů a návyků spojených s užíváním televizních obsahů 

prostřednictvím počítače není forma přístupu klíčovým determinantem. Významnější 

roli hraje odlišná forma přístupu především ve vztahu k samotným obsahům. Tomuto 

tématu se podrobněji věnuji 4.5.6.2 Užívání televize a televizních obsahů 

prostřednictvím nových médií. 

V příloze číslo tři uvádím základní charakteristiky respondentů, jež mohly mít 

vliv na jejich způsob užívání televizních obsahů. Kromě genderového vymezení, které 

ovlivňuje především preferované žánry, hraje nejvýznamnější roli snadnost/obtížnost 

přístupu k jednotlivým médiím (televizi a počítači). Většina respondentů v mém vzorku 

disponovala vlastním počítačem/notebookem, všichni dotazovaní měli v rámci 

domácnosti přístup k televizoru. Uvedená zobecnění platí pouze pro zkoumaný vzorek. 

 

 

                                                                                                                                               
135 Pokud není uvedeno jinak, označení počítač zahrnuje jak stolní počítač, tak notebook. 
136 Formou online vysílání v reálném čase se vzhledem k jeho marginálnímu zastoupení v odpovědích 
respondentů již nebudu podrobněji zabývat. Tento způsob přístupu k video obsahům krátce zmínili dva 
respondenti, a to v souvislosti se sledováním sportovních přenosů. 
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3.6.6.1 Vztah dospívajících k po čítači a televizoru 

Ještě před tím, než se budu podrobněji zabývat způsoby, jakými dospívající 

užívají televizi a televizní obsahy dostupné prostřednictvím počítače, se krátce 

pozastavím u jejich vztahu a vlastnictví obou zmíněných technologií, jež jsou jednou ze 

základních determinant následného užívání. 

 Není pochyb o tom, že počítač hraje v životě dospívajících ústřední roli. Někteří 

respondenti už počítač považují za zcela nepostradatelný, a to především ve vztahu ke 

svým školním povinnostem. Až na dvě výjimky137 disponovali všichni dotazovaní 

vlastním počítačem různé technologické úrovně. Právě osobní vlastnictví respondenti 

považují za velmi důležité, a to nejen z důvodu, že nejsou nikým omezováni v jeho 

užívání, ale také vzhledem k mnohostranným aktivitám, jež počítač umožňuje, jej 

považují za svůj osobní prostor, který chtějí mít pod kontrolou. S tímto aspektem 

zároveň souvisí i zodpovědnost za případné způsobené problémy.  

 

„Mám rád, že tam chodím většinou já, má to tam nějak uspořádaný, když už se mi něco 

stane, tak vím, že za to můžu já a ne nikdo jinej.“ (R4, chlapec 17 let) 

 

Za zcela samozřejmou součást počítače dotazovaní považují internet, který je 

pro ně zdrojem informací i zábavy, a bez něhož by si mnozí dokázali život jen obtížně 

představit.138 

 

„Život bez notebooku už si dneska moc představit nedokážu, tam je takovej zdroj 

informací. Bez toho by bylo hodně těžký existovat.“ (R2, chlapec 17 let) 

 

Doposud jsem pro stolní počítač i notebook užívala především souhrnné 

označení počítač. Provedené rozhovory ovšem ukazují, že je vhodné tyto dvě podoby 

počítače navzájem rozlišovat. Nejen kvůli jejich základní distinkci, jakou je především 

mobilita v případě notebooku, ale především v závislosti na preferencích uživatelů, 

                                                 
137 Z toho jeden z dotazovaných sice nevlastnil přímo vlastní počítač, ale v rámci čtyřčlenné rodiny byly 
k dispozici dva počítače, z toho jeden netbook, který si bral do pokoje. 
138 Tato oblast by si jistě zasloužila samostatnou pozornost výzkumníků. Samotný počítač bez připojení 
k internetu by dle mého názoru nebyl v dnešní době už klasifikován jako plnohodnotný počítač, ale spíše 
by byl vnímán jako zařízení sdružující funkce psacího stroje, videopřehrávače, herní konzole a dalších 
samostatných zařízení. 
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které z odlišností technologie vyplývají. Amatérští uživatelé139 upřednostňují notebook, 

který považují pro svoje potřeby za dostačující a zároveň oceňují jeho mobilitu, naopak 

jedinci více orientovaní na technologie, kteří mohou být svým nejbližším okolím 

vnímáni jako warm experti (Bakardjieva, 2005: 98-99), preferují stolní počítač, popř. 

vlastnictví obou modifikací. 

 

„Jinak jsem ráda, že ho [notebook] vůbec mám, mnohem radši než počítač, ho můžu 

někam vzít a tak. Já bych počítač už ani nechtěla.“  (R12, dívka 17 let) 

 

„Se svým notebookem jsem fakt hodně spokojenej, už ho mám dva roky a nechci teda 

říkat, že je špička, ale běhá mi na něm všechno, veškerý hry a jsem na něj zvyklej. (...) 

No ale stejně jsem si ještě teď k Vánocům vydupal počítač. Je to lepší na ty domácí 

práce, sice není mobilní jako ten notebook, ale ten počítač si můžu vytunit, můžu si 

s ním dělat, co chci.“ (R7, chlapec 17 let) 

 

Na otázku, jak by si dotazovaní vybavili svůj pokoj, pokud by měli k dispozici 

neomezené množství peněz, všichni dotazovaní zmínili stolní počítač nebo notebook. 

Naopak v případě televizoru je vnímání tohoto média více heterogenní. Vztah 

respondentů k televizi se odvíjí především od faktu, zda v současné době v pokoji 

vlastní televizor mají, či nikoliv. Ústřední motivaci však představuje především samotný 

postoj jedince.  

Nikdo z dotazovaných fakt, že nedisponuje vlastním televizorem, nevnímal jako 

handicap, jelikož v televizi nabízený obsah většinou bez problémů získá i 

prostřednictvím internetu a může si jej přehrát v počítači. U některých dotazovaných se 

dokonce jednalo o preferovanou formu přístupu k televizním obsahům, a to i v případě, 

že měli k vysílání přístup ve sdíleném prostoru domácnosti. 

Respondenti, kteří mají v pokoji svůj televizor, by jeho vlastnictví opět uvítali, a 

to i přesto, že jej někteří využívají minimálně. Naopak jiní respondenti uváděli, že 

televizor v pokoji měli, ale protože jej téměř nevyužívali, rozhodli se jej dát pryč.  

V některých případech je možné vnímat vztah respondentů k televizoru a jeho 

využívání jako ambivalentní. Respondenti sice zmiňovali, že v televizi nedávají nic 

zajímavého, na co by se dívali, avšak přesto uváděli, že kdyby televizi v pokoji měli, tak 

                                                 
139 Toto označení jsem použila ve vztahu k uživatelům, již technologii využívají, avšak nezajímají se o 
samotný princip jejího fungování. 
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by ji pravděpodobně sledovali více. Tuto hypotetickou situaci asi nejlépe vystihuje 

konkrétní případ respondenta, který televizi ve svém pokoji měl, podle svých slov se na 

ni díval téměř pořád, respektive ji měl puštěnou jako kulisu, a pak o ni náhle přišel. 

 

„Já se na televizi teď vlastně nedívám, protože mi půl roku nejde, tak jsem ji před třema 

měsícema vyklidil. (…)Teďko se teda nedívám vůbec, teď všechno řeším na počítači. 

Jenom občas, když jdu třeba nahoře kolem televize, a kouká se brácha, tak si třeba 

sednu a na chvíli se taky dívám. A to jen tak občas fakt. (... ) No jako vlastně mi to ani 

moc nevadí, ale teď jsem se jako doslechnul, že jako na Vánoce. Tak to zase začnu, ale 

asi jenom tak občas. (…) Když jsem měl televizi, tak jsem se díval třeba na nějaký, na co 

se teď nedívám, ale když nemám televizi, tak to neznamená, že bych si to musel stahovat. 

Třeba Víkend, na to jsem se občas díval. (…) Jako jo, díval jsem se na to, ale ne že by to 

bylo tak dobrý, že bych to musel teďko stahovat.“ (R7, chlapec 17 let) 

 

Jiný respondent naopak uvedl, že by jej osobní vlastnictví televizoru svádělo 

k jeho zbytečnému zapínání, což nechce. Tato obava jej vedla k tvrzení, že by televizi 

v pokoji nechtěl, a to i přesto, že se jednalo o respondenta s poměrně úzkou vazbou na 

televizi. 

Vliv přítomnosti televize v pokoji potvrzují i data získaná prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Nejenže respondenti, kteří mají k dispozici vlastní televizor, jeho 

sledováním stráví více času, ale také si jej mnohem častěji pouštějí jako kulisu k jiným 

činnostem. 

Televizor v propojení s počítačem zároveň může sloužit jako kompenzace malé 

obrazovky notebooku, což je jeden z důvodů, proč by někteří respondenti jeho 

vlastnictví uvítali. 

 

 

3.6.6.2 Užívání televize a televizních obsah ů prost řednictvím 

nových médií 

V následující části se pokusím přiblížit základní aspekty, které vedou 

respondenty k ne/sledování televize a televizních obsahů prostřednictvím počítače. 

Významnou roli zde hraje nejen samotný přístup k uvedeným médiím, ale také 

dostupný obsah. 
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Jednou z hlavních příčin poklesu zájmu o televizní vysílání v jeho klasické 

podobě je dostupnost nových médií a jimi nabízených funkcí, jež uživatelům přinášejí 

větší svobodu ve výběru obsahu i nakládání s ním. Nemalou roli hraje též ochota 

respondentů podřizovat se televiznímu vysílání, jež již nepředstavuje jedinou formu 

přístupu k požadovanému obsahu. Tato svoboda volby a pestrá nabídka obsahů 

dostupných prostřednictvím internetu zároveň vede k tomu, že respondenti televizní 

obsahy dostupné prostřednictvím klasického televizního vysílání označují za 

nezajímavé, nudné či ohrané. 

 
3.6.6.3 Důvody vedoucí ke sledování televizních obsah ů 

prost řednictví televizoru a po čítače 

  Jelikož většina dotazovaných hovořila ve prospěch sledování televizních obsahů 

prostřednictvím počítače, mohlo by být lákavé opominout návyky marginální skupiny 

dotazovaných se silnější vazbou na klasické sledování televize, jež narušuje homogenní 

představu dospívajících, jakožto generace zavrhující televizní vysílání a zcela 

orientované na nová média. Této chyby se pokusím vyvarovat důsledným zahrnutím 

poznatků ze všech získaných rozhovorů. Pro lepší odlišení popisu jednotlivých 

respondentů s výrazněji rozdílnými sledovacími návyky jsem se rozhodla využít 

následující pracovního označení skupin: respondenti silně orientovaní na televizor a 

respondenti silně orientovaní na počítač. Kritériem, aby byli respondenti označeni jako 

silně orientovaní na určité médium, byla nutná vždy kombinace alespoň dvou ze tří 

následujících faktorů: 

• dotazovaný sleduje televizní obsahy dostupné prostřednictvím daného média 

alespoň pět dní v týdnu 

• médium je pro respondenta primární volbou při zahnání nudy 

• respondenti u uvedeného média jedí140 

 

Níže uvedená tabulka přináší přehled o přiřazení respondentů do jednotlivých 

skupin.  

Jeden respondent má silný vztah, jak k užívání televize, tak televizních obsahů 

dostupných prostřednictvím počítače. Jeden respondent oba dva druhy médií užívá 

                                                 
140 Stravování se v přítomnosti zapnutého média využil jako jedno z kritérií při vymezení domácností 
vysoce orientovaných na televizi také Roberts  et al.(Roberts, Foehr, Rideout, 2005: 45–46). 
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velmi zřídka, dva respondenti využívají obě dvě média, nikdy se však nejedná o silný 

vztah ani k jednomu médiu na základě stanových kritérií. 

 

Tabulka č. 7: Rozdělení respondentů podle orientace na televizor a počítač 

 

 TV: 

sledování 

alespoň 5x 

týdně  

TV: 

zahnání 

nudy 

TV: 

jídlo 

PC: 

sledování 

alespoň 5x 

týdně 

PC: zahnání 

nudy 

PC: jídlo 

R1 

denně 

ano ano 1-1,5 hod 

týdně 

ne ne 

R2 

5-6 týdně 

ne ne pouze filmy, 

3x týdně 

ano ne 

R3 denně ne ne denně ano ano 

R4 denně ne ano denně ano ne 

R5 

3-4 týdně 

ne ne několikrát 

do týdne 

ano ne 

R6 2-3 týdně ano ne výjimečně ne ne 

R7 1x měsíčně ne ne denně ano ano 

R8 2xtýdně ne ne 5xtýdně ano ano 

R9 denně ne ano 2xtýdně ne ne 

R10 2x měsíčně ne ne denně ano ano 

R11 3x týdně ne ne 5xtýdně ano ne 

R12 

2-3 týdně 

ne ne skoro 

denně 

ano ano 

 

 

Respondentům orientovaným na tradiční formu sledování televize slouží 

televizor jako prostředek k relaxaci a odpočinku. U druhé skupiny respondentů tuto 

potřebu saturuje počítač, ať už ve vztahu k videím, nebo jiným vykonávaným 

aktivitám141. Podobně je tomu i v případě využití média jako prostředku k zahnání nudy. 

                                                 
141 Respondenti mezi dalšími aktivitami spojenými s počítačem např. zmiňovali návštěvu Facebooku, 
chatové s kamarády, čtení zpravodajských serverů, hraní her, atd. 
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Respondenti, kteří jsou více orientovaní na počítač, nejprve zmiňují nejrůznější aktivity 

na internetu, televize pro ně pak mnohdy bývá až tou poslední variantou k zahnání 

dlouhé chvíle. 

 

Zapneš tedy někdy sám televizi? „No to bych řekl, že už nevím, co dělat na počítači, tak 

zkusím zapnout televizi, co se tam děje, a pokaď se tam nic neděje, tak se přesunu 

(pauza). No to už záleží na okolnostech, ale to už je pak blbý.“ (R10, chlapec 18 let) 

 

Televizor nebo počítač taktéž často bývají společníky středoškoláků během jídla, 

většinou se tak děje po návratu ze školy, kdy respondenti obědvají. Mnohdy se jedná o 

už ustálený zvyk, jakousi rutinu spojenou s chvílí odpočinku po návratu ze školy. 

Respondenti orientovaní na televizi většinou nejprve zapnou televizor a až poté 

vyhledávají, jaký pořad je zaujme. 

 

„Jím v obýváku u televize. Vlastně mi to je jedno, co tam je (směje se). To mám jako 

zvukovou kulisu, jenom.“ Takže to třeba zapneš a hledáš, co tě zaujme? „No asi tak.“ A 

vychází ti to, že tam běží jedna věc, na kterou už koukáš? „Vlastně jo. Kolem třetí se 

vracim a to tam běží (chvíli přemýšlí) nějaká blbost, nějaká telenovela německá (směje 

se), ale už jsem si zvykla při ní jíst.“ (R9, dívka 19 let) 

 

Kdy nejčastěji koukáš na televizi? „Když přijdu ze školy a jím, ještě než jdu na počítač a 

pak spíš o víkendech okolo desátý večer, když dávají nějakej lepší film.“ Na co se díváš, 

když jíš? „To vždycky všechno zkouknu a co se mi líbí, tak tam necham. (…) Když se mi 

chce, když jsem spíš unavenej, tak to dokoukám a jinak jdu dělat něco jinýho.“ (R4, 

chlapec 17 let) 

 

Respondenty orientované na počítač lze rozdělit do dvou skupin. Na ty, kteří 

televizi skutečně sledují velmi málo142, a na ty, již sami sice televizní vysílání také 

téměř nevyhledávají, ale televize jim slouží jako socializační prvek v rodině143 nebo 

jako kulisa k nejrůznějším vykonávaným činnostem.  

 

                                                 
142 Do této skupiny bych zahrnula, jak respondenty, kteří k televizi skutečně usednou pouze dvakrát za 
měsíc, tak i ty, kteří tak činí dvakrát týdně, avšak na velmi krátkou dobu, popř. velmi kulisově. 
143 Více v samostatné kapitole 4.5.6.4 Socializační role televize a televizních obsahů. 
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„No jenom třeba Óčko nebo tak, když třeba doma uklízím, tak si zapnu Óčko a nechám 

to tam řvát přes celej barák, ale jinak fakt moc ne.“ (R12, dívka 17 let) 

 

Nejen televize, ale i televizní obsahy sledované prostřednictvím internetu mají 

v životě středoškoláků poměrně pevnou pozici ve večerních hodinách. 

 

„Ale zkrátka úplně na konci přichází ta část pro ten film, když už je třeba hodně pozdě, 

tak jenom ten seriál, kus toho seriálu.“ (R3,chlapec 18 let) 

 

Pokud si respondenti zapínají televizi sami od sebe, či k ní usedají cíleně 

s úmyslem, že se chtějí dívat, je to především kvůli konkrétnímu obsahu, který chtějí 

sledovat. I zde opět do značné míry záleží na individuálních charakteristikách 

jednotlivců. Jedinci orientovaní na televizi samozřejmě k televizoru usedají častěji, než 

jejich vrstevníci více inklinující k počítači. Zatímco někteří usedají k televizi např. kvůli 

filmu, který již viděli a který se jim líbil, druhá část dotázaných uvádí, že film, který už 

znají například z internetu, je znovu nezajímá, popř. jej mají stažený a mohou se na něj 

podívat sami kdykoliv budou chtít.  

Kromě samotného televizního obsahu ovlivňuje rozhodnutí respondentů, zda 

budou sledovat televizi v její klasické podobě i další faktory. Již výše jsem zmínila 

snadnost přístupu k samotné mediální technologii, v tomto případě k televizoru. 

Respondenti, kteří nemají televizor v pokoji, jej mohou využívat ve společných 

prostorách domácnosti (v obývacím pokoji), popř. i v dalších místnostech, pokud rodina 

vlastní více televizorů. Důvodem, proč respondenti této možnosti nevyužívají, bývá 

kromě odlišných programových preferencí, také jejich pohodlí. Ať už se jedná o 

neochotu přesunovat se do jiné části bytu, nebo samotné pohodlí a soukromí vlastního 

pokoje, které upřednostňují.  

 

„No je to pohodlnější než v televizi, že si k tomu můžu třeba lehnout v pokoji, nebo když 

už dělám něco na tom počítači, tak si to můžu pustit. Takhle kdybych potom zas sbíhal 

dolů.“ (R5, chlapec 15 let) 

 

Toto chování některých respondentů potvrzuje tvrzení, že teenageři nejraději 

tráví volný čas ve svém osobním prostoru, kde používají i média (Pasquier, Buzzi, 

Haenens, Sjöberg, 1998: 509). Zde se opět oklikou dostáváme k vzájemnému vlivu 
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k přístupu k médiím a jejich využívání. Respondenti, kteří nevlastní televizor, jsou více 

orientovaní na počítač, a to pravděpodobně do jisté míry i z toho důvodu, že se jedná o 

médium, které mají bezprostředně k dispozici. 

Otázka týkající se ideálně vybaveného pokoje u některých respondentů taktéž 

bez výjimky potvrdila stanoviska akademiků popsaná v teoretické části věnující se 

bedroom culture. Tato tvrzní byla více potvrzena v přáních respondentů než v reálném 

vzezření pokoje, jež je omezeno nejen financemi, ale i reálnou dispozicí celého bytu. 

Respondenti, kteří měli pokoj se sourozencem, se shodují na tom, že by chtěli svůj 

vlastní. Pouze jeden respondent uvedl, že by svůj pokoj vybavil artefakty souvisejícími 

s televizními obsahy. 

Vrátíme-li se opět k důvodům, jaké dospívající vedou k nižšímu sledování 

televize, zmiňují respondenti následující rušivé prvky. V případě samotného televizního 

vysílání se jedná o reklamy, které diváky nejen „okrádají o čas“, ale především také ničí 

požitek ze sledovaného pořadu144. 

 

„To mi teda taky dost odrazuje, že je i ty reklamy dělají schválně, že schválně ten 

začátek se posune na ty reklamy. Tak když už si zapnu, to co chci vidět, tak tam ještě 

prostě pět minut kouká na Evu a Vaška, jak tam prostě dávaj Bílou orchidej a tak.“ (R3, 

chlapec 18 let) 

 

„Reklamy. Ty mi vadí hodně. I proto si to radši stahnu, než že jdu k tý televizi, protože 

tam ty reklamy nemám.“ (R12, dívka 17 let) 

 

V případě společného sledování televize bývají rušivým prvkem komentáře 

ostatních členů rodiny. 

 

„Rozhodně se radši dívám s někým než sama, ale zas nemám ráda, když do toho mamka 

kecá, když předvídá ten děj. Že jo, u některých filmů to je úplně jasný, ale proč to říká 

nahlas, to víme všichni, jak to dopadne (směje se).“ (R9, dívka 19 let) 

 

Nesledování, popř. v porovnání s respondenty orientovanými na počítač nízká 

intenzita sledování, televizních obsahů prostřednictvím počítače je podmíněno 

                                                 
144 V tomto případě respondenti hovořili převážně o filmech. 
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především tím, že dotyčný nemá svůj počítač a musí se o něj dělit s ostatními členy 

rodiny, nebo nedostatečnou technologickou výbavou vlastněného počítače. 

 

„Ale ten počítač už moc na ty videa nebo delší filmy nestíhá, takže na internetu moc 

nekoukám. A ani moc nestahuju, to taky trvá. Tak to spíš, když se to ke mně dostane 

stažený už od někoho. Ale to spíš filmy než seriály. Nebo u bráchy na notebooku.“ (R1, 

chlapec 17 let) 

 

U klasického sledování televize dotazovaní oceňují především hmotné výhody 

před samotným principem fungování televize. Jedná se především o komfort spojení 

s vyšší kvalitou obrazu, větší obrazovkou či možností sledovat televizi z gauče.  

Naopak v případě videí sledovaných prostřednictvím počítače respondenti 

oceňují především možnosti související s dostupností obsahů prostřednictvím internetu. 

Především v případě filmů a seriálů, které jsou na počítači nejčastěji sledovaným 

obsahem, dospívající oceňují aktuálnost zde dostupných obsahů a jejich téměř 

neomezenou možnost výběru. V porovnání s televizí mají obsahy k dispozici kdykoliv 

(v případě stahování), nebo kdykoliv, kdy mají přístup k internetu (v případě 

streamování). Respondenti při této formě sledování zároveň oceňují moc, kterou mají 

nad sledovaným obsahem. U videí dostupných prostřednictvím internetu středoškoláci 

oceňují také možnost sledovat obsahy v původním znění a opatřené českými titulky.  

 

„No spíš na tom internetu, protože tam je to normálně v originále, že to mluví anglicky, 

a to se mi líbí lepší, protože když se to přeloží do tý češtiny, tak už to není vono. Ty vtipy 

jsou tak špatně přeložený, nebo to nejde přeložit, tak je to lepší v tý angličtině.“  (R1, 

chlapec 17 let) 

 

„T řeba na ty HIMYM jsem se v televizi podívala, ale tam mi ten dabing vadil, stejně tak 

je to u Gossip Girl, že mi to třeba vadí, jak je to nadabovaný, když znám ty hlasy 

v originále, tak potom mi to jako ruší.“ (R8, dívka 17 let) 

 

„No protože mě ten českej dabing občas připadá takovej jako (krátká puaza) infantilní, 

já nevím, jak to říct jinak (směje se). Protože jako občas nedokážou dát dohromady 

osobu a ten hlas, že bych řekla, že občas se jim to mlátí, že ten hlas k tomu člověku 

vůbec nesedí. A v tom originále ten hlas má prostě takovej.“ (R11, dívka 18 let) 
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„Ur čitě, to je mnohem lepší, člověk se při tom učí anglicky.“ (R4, chlapec 17 let) 

 

Výše uvedené citace zároveň vysvětlují, proč dospívající, kteří se k určitému 

televiznímu obsahu dostali nejprve prostřednictvím internetu, tzn. v originálním znění, 

už mnohdy nemají zájem uvedený pořad sledovat v televizi, kde je vysílán s českým 

dabingem. Druhým důvodem bývá fakt, že diváci už vysílaný děj znají a ne všichni 

chtějí seriál sledovat znovu. 

 Z analýzy provedených rozhovorů ovšem vyplývá, že úzká vazba na televizní 

obsah a prostředek, jímž byl pořad poprvé zprostředkován, platí i v případě televizoru a 

starších obsahů spojených s touto formou sledování. 

 

„Teď už moc nedávají takový ty starší filmy, nebo seriály americký, co ještě za něco 

stály. Třeba Alf, nebo Sám doma v nějakej dobrej čas.“ A přehraješ si to na internetu? 

„Jo to jsem si občas přehrál, ale v tý televizi by to bylo takový lepší, že by mi to 

připomnělo tu dobu.“ (R4, muž 17 let) 

 

Přestože ostatní výpovědi respondentů nebyly takto přímočaré, jednoznačně 

z nich vyplývalo, že pokud dotazovaným v televizi chybí nějaký typ pořadu, na který by 

se chtěli dívat, kdyby jej televize vysílala, je to pořad, který znají z televize z minulosti. 

Zmíněn byl například seriál Přátelé, vědomostní soutěž Nejslabší máte padáka nebo 

dokumenty, které vysílala zpravodajská stanice Z1.   

 

 

3.6.6.4 Pořady sledované v televizi a prost řednictvím internetu 

Již několikrát zmíněným klíčovým motivem ke sledování televize a obsahů 

prostřednictvím internetu je jejich obsah. Podívejme se nyní podrobněji na typy obsahů, 

které dokážou přilákat pozornost mladých lidí k televizi a které vyhledávají na 

internetu. Pro větší přehlednost jsem tyto informace shrnula do níže uvedených tabulek. 

Z nich je patrné, že televizním pořadům pravidelně sledovaným prostřednictvím 

počítače dominují seriály. Typy pořadů sledovaných v televizi jsou více různorodé. 

Tyto neseriálové obsahy jako talentové soutěže, talk show nebo zábavné pořady bývají 

respondenty nejčastěji dohledávané na internetu v případě, že ne neviděli v televizi. 
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Tabulka č. 8: Typy obsahů sledovaných v televizi a prostřednictvím internetu 

 

Pravidelně sledováno   

v televizi 

Pravidelně sledováno 

na počítači 

Příležitostně 

dohledáváno na 

internetu 

české seriály české seriály  

film  film  

reality soutěže reality soutěže  

sitcomy sitcomy  

sportovní přenosy  sestřihy sportovních 

přenosů 

talentové soutěže  talentové soutěže 

talkshow  talk show 

zábavné pořady zábavné pořady zábavné pořady 

zpravodajství  zpravodajství 

dokumenty animované seriály publicistické 

hudební stanice scifi seriály  

kriminálky seriály pro dívky  

romantické seriály   

vědomostní soutěže   

zájmové/hobby pořady   

 

Pozn.: V případě televize tabulka zahrnuje typy pořadů, jež respondenti v současné době 

v televizi sledují, nebo by je sledovali, pokud by byly vysílané. V případě obsahů 

sledovaných prostřednictvím internetu je tabulka rozdělena na dvě části, na obsahy, jež 

dotazovaní prostřednictvím internetu sledují pravidelně a obsahy, jež dohledávají 

převážně příležitostně. 

 

 



  

 

118

  

Tabulka č. 9: Jmenný přehled pořadů, které respondenti uvedli, že v současnosti 

opakovaně sledují v televizi a prostřednictvím počítače 

 

Sledováno v televizi Sledováno na počítači 

Jak jsem poznal vaši matku Jak jsem poznal vaši matku145 

Kdo přežije Kdo přežije 

Partička Partička 

Teorie velkého třesku Teorie velkého třesku146 

Auto-moto-styl 2 Broke Girls 

Autosalon Černé knihy147 

Comeback Gossip Girl 

Eliso, vrať se Hart of Dixie 

Expozitura Hvězdná brána148 

Gilmorova děvčata Jmenuju se Earl 

Kriminálka Miami Las Vegas Casino 

Kriminálka New York Lying Game 

Marina Mentalista 

Okresní přebor Pretty Little Liars 

Politické spektrum Ranč u Zelené sedmy 

Prostřeno Simpsonovi 

Show Jana Krause South Park 

Televizní noviny The OC 

Top Gear Upíří deníky 

Události Vyprávěj 

Ulice  

 

 

3.6.6.5 Příčiny prom ěn diváckých zvyk ů teenager ů 

Téměř všichni respondenti uvedli, že se v minulosti dívali na televizi více než 

nyní. Kromě větší časové vytíženosti, například v důsledku školních povinností, 

                                                 
145 v originále How I Met Your Mother 
146 v originále The Big Bang Theory 
147 v originále Black Books 
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respondenti, kteří nyní tráví více času sledováním videí prostřednictvím počítače než 

televizoru, přisuzují příčinu změny svého chování následujícím třem aspektům. 

První příčinou je rozvoj nabídky a dostupnosti nových technologií a jejich 

funkcí. 

 

„Tak před pěti lety jsem se na televizi určitě díval víc, když to [internet]ještě nebylo tak 

rozšířený. Když tam tolik nebylo co dělat, když tam vlastně nebylo téměř nic.“ (R4, 

chlapec 17 let) 

 

Druhým aspektem je samotné osobní vlastnictví počítače na odpovídající úrovni, 

který představuje náhradu dřívějšího sledování televize. 

 

„Předtím, než jsem měla notebook, tak jsem určitě koukala víc, to jsem neměla svůj 

vlastní počítač, takže jsme se u toho museli střídat s tátou i s bráchou, takže jsem 

koukala na televizi.“ (R8, dívka 17 let) 

 

Třetí příčinu představuje dřívější neznalost možností, které internet nabízí, popř. 

nedostatečná znalost jejich využívání. 

 

„Možná, že jsem koukal víc, protože jsem ještě nebyl tolik seznámenej s tím internetem.“ 

(R3, chlapec 18 let) 

 

„To je asi i tím, že si to všechno dokážu sama stahnout. Dřív jsem to prostě neuměla 

nebo to, a musela jsem prosit bráchu, stahni mi tohle a stahni mi tamto. A bylo mi to 

takový blbý a nebyl moc ochotnej. A od tý doby vidím, jo dávaj tenhle film, vím, že si ho 

můžu stáhnout, tak proč bych chodila do toho obýváku, to si to radši stahnu a kouknu se 

na to z postele.“ (R12, dívka 17 let) 

 

Právě kombinace těchto tří faktorů zapříčinila, že pro mnoho respondentů bývá 

počítač a jeho prostřednictvím dostupné televizní obsahy první volbou při trávení 

volného času149, ať už se jedná o zahnání nudy nebo relaxaci. Některé pořady přestali 

                                                                                                                                               
148 v originále Stargate 
149 Zde mám samozřejmě na mysli volný čas věnovaný médiím. 
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respondenti v televizi zcela sledovat, protože je omrzely či je dokonce začali považovat 

za hloupé. 

Široké spektrum televizních obsahů dostupných prostřednictvím internetu taktéž 

pravděpodobně vedlo k tomu, že běžnou nabídku televizních stanic středoškoláci 

považují za nedostačující, a to i v případě, že doma mají satelitní nebo kabelové 

vysílání. Zároveň často ani nemají potřebu zajímat se o to, co v televizi dávají, protože 

za primární zdroj video obsahů považují internet. O nezájmu vůči televizi svědčí i fakt, 

že dotazovaní leckdy přesně nevěděli, jaké televizní stanice mají doma k dispozici, což 

může být do jisté míry způsobeno i rozšířením programové nabídky v důsledku 

digitalizace televizního vysílání. 

 

 

3.6.6.6 Způsob sledování televizních obsah ů prost řednictvím 

televizoru a po čítači 

Návyky spojené s klasickým způsobem sledování televize byly v literatuře již 

mnohokrát popsané a lze říci, že ve své esenciální podobě se téměř nezměnily. Méně 

prozkoumanou oblastí již jsou návyky spjaté se sledováním televizních obsahů 

prostřednictvím počítače. Nyní se pokusím oba dva způsoby sledování navzájem 

porovnat. V čem jsou odlišné a co mají společného? 

 Jak již bylo zmíněno, jednou z vlastností televize je její kulisovost. Sledování 

televize mnohdy nebývá soustředěné, diváci při ní vykonávají další činnosti. Především 

v případě teenagerů již zmiňovaný Donald F. Roberts hovoří o tzv. mediálním 

multitaskingu, kdy dospívající souběžně používají několik médií (Roberts, Foehr, 

Rideout, 2005: 35–37). 

 

„Když je to něco, že mi to úplně nenadchlo, nebo jsem to už třeba viděl, tak u toho 

dělám i něco jinýho. Třeba něco do školy, nebo si s někým píšu150, nebo někomu s něčím 

pomáhám, s nějakou prací, nebo tak.“ (R2, chlapec 17 let) 

 

Naopak v případě sledování televizních obsahů prostřednictvím počítače se 

jedná téměř výhradně o soustředěný způsob sledování. Diváci sledují pořad, který si 

sami zvolili z vlastní iniciativy a jehož obsah je pro ně tedy nějakým způsobem 
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zajímavý a chtějí mu plně věnovat svoji pozornost. Můžeme dokonce hovořit až o 

dvojnásobně soustředěném sledování, při němž diváci využívají svoji moc nad 

sledovaným obsahem k tomu, aby jim neunikl žádný detail. 

 

„Třeba ty Upíří deníky, tak tam to dělají tak, že na začátku zopakujou, co bylo třeba 

v předešlejch pěti dílech. A já třeba se mi stalo, že jsem si vůbec neuvědomila, že to tam 

někde bylo, tak jsem se vrátila do ňákýho toho dílu, naskočila si na to a zjistila, že to 

tam fakt je, tak jsem si to pustila do konce a pak se vrátila k tomu dílu, ve kterým to 

jakoby opakovali.“ (R11, dívka 18 let) 

 

„No to je spousta důvodů, proč to vrátit, něco nepostřehnu, chci pořádně slyšet to 

anglický slovíčko, nebo prostě to prostě bylo dobrý a chci se na to podívat znova (směje 

se).“ (R1, chlapec 17 let) 

 

V případě sledování videí prostřednictvím počítače si uživatelé více vytvářejí 

své individualizované způsoby sledování televizních obsahů. Zaměříme-li se zde nyní 

výhradně na americké seriály, jež jsou nejoblíbenějším televizním obsahem 

dospívajících, je jejich sledování spojeno s určitými návyky,  

Zcela obecně můžeme říci, že uživatelé disponují přístupem k určitému obsahu, 

jemuž se rozhodnou věnovat svoji pozornost. V počátcích tohoto zájmu se většinou 

jedná o kumulovaný obsah, tedy soubor několika epizod, popř. celých sérií, které byly 

natočeny již předtím, než divák o daný obsah projevil zájem. V tomto okamžiku mají 

diváci k dispozici určité množství dílů, které mohou sledovat, kdykoliv se jim zachce, 

čímž se sledování obsahů prostřednictvím počítače výrazně odlišuje od televize. Ke 

klíčovému zlomu dochází v okamžiku, kdy diváci zhlédnou všechny natočené díly a 

čekají na díly nové. Přestože je obsah konzumován prostřednictvím počítače, způsoby 

jeho sledování se opět začínají podřizovat klasickému principu fungování televize, tzn. 

diváci sledují vysílací schéma amerických televizí, co nejdříve po odvysílání epizodu 

stahují, následně se o jejím obsahu baví s přáteli.151 

 

                                                                                                                                               
150 Respondent mi následně vysvětluje, že si s sebou k televizi nosí notebook a píše si s někým na 
Facebooku. 
151 Tato teze se samozřejmě týká diváků, kteří si k pořadu vybudovali silnější vztah. 
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„Tak jsem dokoukala všechny ty řady, co jsem měla stažený a teď právě čekám vždycky 

na to pondělí. Já všechny ty seriály, na který koukám, to How I met your mother a 

Gossip Girl, tak mají v Americe premiéru v pondělí, takže v úterý přijdu ze školy a hned 

začnu stahovat a koukám na to. Tak jsem na tom trošku závislák (směje se). (…) My to 

ve škole vždycky dost probíráme, v úterý to zkoukneme a ve středu to celou dobu 

probíráme, co se tam stalo a tak (směje se).“ (R12, dívka 17 let) 

 

Zároveň je možné i v prostředí internetu vysledovat podobnost s přepínáním 

kanálů při klasickém sledování televize. Není pochyb o tom, že televizní divák přepíná 

z důvodu, že se chce dívat na televizi a proto hledá vhodný obsah, který by jej zaujal. 

Obdobně také mnozí uživatelé televizních obsahů prostřednictvím počítače prohledávají 

na internetu nabízený obsah a chtějí najít nový seriál, který by mohli začít sledovat. 

 

„Já když už nemám na co koukat, tak třeba na tom Kinotipu, kde koukám na ty seriály, 

tak ve sloupečku jsou vypsaný všechny, tak to tak projíždím, na který bych se mohla 

kouknout. No a když mě nějakej zaujme názvem, tak si to pustím, a když se mi to líbí, tak 

na to začnu koukat.“ (R12, dívka 17 let) 

 

Odpověď na otázku týkající se osamoceného a společného sledování televize a 

televizních obsahů prostřednictvím počítače je podmíněna především osobními 

preferencemi diváka, sledovaným obsahem a okolnostmi doprovázející samotné 

sledování. Přesto se dotazovaní shodují na tom, že obsah, který si chtějí užít a plně se na 

jeho obsah soustředit, sledují raději o samotě, ať už prostřednictvím televize nebo 

počítače. Zmiňovanou alternativou především v případě počítače pak je společné 

sledování obsahu, který už jedinci znají. Oblasti společného sledování televizních 

obsahů se podrobněji zabývám dále. 

 

 

3.6.6.7 Forma p řístupu k televizním obsah ům sledovaným 

prost řednictvím internetu 

Doposud jsem obecně hovořila o sledování televizních obsahů prostřednictvím 

počítače, aniž bych rozlišovala mezi dvěma základními formami k jejich přístupu – 

stahováním a streamováním. Jak již jsem uvedla výše, domnívám se, že tyto dvě formy 
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přístupu výrazněji neovlivňují způsoby užívání televizních obsahů, přináší však jistou 

výpověď o vztahu uživatelů ke sledovaným obsahům.  

 Všichni respondenti v různém poměru využívali obou dvou možností přístupu 

k televiznímu obsahu prostřednictvím počítače. V závislosti na technologické úrovni 

svého počítače a osobních preferencích většinou upřednostňovali jednu z uvedených 

forem přístupu, popř. odlišovali formu přístupu v závislosti na typu obsahu. Konkrétně 

filmy, jejichž sledování ve své práci věnuji pouze okrajovou pozornost, všichni dotázaní 

stahovali, zatímco seriály, popř. další druhy televizních pořadů jak streamovali, tak 

stahovali.  

Stěžejním důvodem pro stahování je dostupnost obsahů i v případě, kdy nemůže 

být jedinec připojený k internetu. Někteří dotazovaní zároveň chtějí mít jistotu, že 

k uvedeným obsahům neztratí přístup například v důsledku zrušení webové stránky, 

jejímž prostřednictvím videa sledují. U respondentů, kteří stahují například seriály, byla 

zjevná užší vazba na obsah, jejž chtějí vlastnit. Jedna z respondentek uvedla, že si 

postupně stahuje a kompletuje archiv televizního pořadu Partička, který pak při různých 

příležitostech sleduje s kamarády. 

 Naopak hlavními pozitivy zmiňovanými ve vztahu ke streamování obsahu bylo 

nezabírání místa na disku a okamžitý přístup k videu. I když otázka rychlosti přístupu je 

při vzájemném porovnání jednotlivých výpovědí nejednoznačná a do značné míry 

závisející na kvalitě počítače. 

 

„Jinak mi přijde zbytečný stahovat každej díl, to zabere zbytečně moc paměti a taky je 

pohodlnější nečekat půl hodiny, než se to stáhne, ale pustit si to rovnou.“  (R5, chlapec 

15 let) 

 

„No já moc nevěřím tady tomu odkazovávání, jakože často ty odkazy přestanou 

fungovat.“  (R3,chlapec 18 let) 

 

„Buď si to stáhnu z Uložto nebo normálně na Kinotipu si to najdu. Ale lepší je spíš si to 

stáhnout, protože když si to přehraju, tak se to hodně seká. Na tom Kinotipu se to seká 

hodně, to musím někdy čekat hodinu a půl, takže to nemá cenu.“ (R6, dívka 17 let) 

 

„V ětšinou to mám stažený, někdy teda občas, když nemám čas to stahovat, tak se na to 

podívám taky přes internet, ale podle mě je lepší si to stáhnout. (…) No je to lepší v tom, 
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že si to můžu kdykoliv pustit znova, většinou to má lepší kvalitu. Nebo se třeba může 

stát, že to blbě načítá ten internet, nebo vůbec nefunguje. Prostě je to takový jistější mít 

to v počítači stažený.“ (R7, chlapec 17 let) 

 

 

3.6.6.8 Televize a televizní obsahy ší řené prost řednictvím 

internetu jako spojité nádoby 

Vazba televizních obsahů šířených prostřednictvím internetu na televizi je zcela 

nezpochybnitelná v tom ohledu, že se jedná o obsahy, které byly vytvořeny pro televizní 

vysílání a zde také měly svoji premiéru. Diváci, kteří v televizi tento obsah neviděli, 

nebo neměli možnost jej vidět, jej mohou následně dohledat v prostředí internetu. 

V případě původní tvorby českých televizních stanic je tento obsah dohledatelný 

v podobě streamovaných videí v archivech jednotlivých televizních společností, déle 

pak společně s dalšími typy obsahů i na dalších stránkách nabízejících streamované 

přehrávání obsahu nebo jeho stahování. 

Ve vztahu k internetu je třeba odlišit obsahy, které respondenti sledují 

pravidelně, tzn. určitým způsobem jim nahrazují pravidelné sledování televize, a 

obsahy, které si dohledávají jen příležitostně, mnohdy na základě doporučení. Nejčastěji 

se jedná o pořad se zajímavým tématem nebo o dohledání dílu pořadu, který respondent 

sleduje převážně v televizi. 

Zaměříme-li se nyní podrobněji na zdroje informací, které vedou ke sledování 

televize a obsahů dostupných prostřednictvím internetu, distinkce mezi nimi nebude 

překvapivě nijak výrazná. 

 V případě televizního vysílání se dospívající o aktuálním programu dovídají při 

hovoru s rodiči nebo přáteli, pokud častěji sledují televizi, bývají zdrojem informací 

upoutávky na vysílané pořady. Jedinci, kteří se sami aktivně zajímají o to, co v televizi 

aktuálně dávají, informace vyhledávají buď na internetu, přímo v televizoru nebo 

papírovém televizním programu. 

Takto získané poznatky o nabízených televizních obsazích uplatňují také při 

vyhledávání televizních obsahů na internetu. Přestože respondenti televizní vysílání 

označují za nezajímavé, paradoxně jim slouží jako inspirace ke sledování televizních 

obsahů prostřednictvím internetu.  
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„Poprvý jsem o tom [seriál Comeback] slyšel ve škole, pak jsem se jednou kouknul na 

televizi a potom jsem si to našel na internetu. No ono vlastně spolužák říkal, že se 

dneska večer bude dívat, a protože jsem neměl, co dělat, tak jsem se na to šel podívat 

taky.“ (R10, chlapec 18 let) 

 

Toto počínání dotazovaní nejčastěji zdůvodňují tím, že je pořad v televizi 

vysílán v nevhodnou dobu, popř. už běží a respondenti jej chtějí začít sledovat od 

začátku. Dalším důvodem, který diváky přesune od televizních obrazovek k těm 

počítačovým, je fakt, že diváci už pořad v televizi z nějakého důvodu nestíhají sledovat, 

popř. jej české televize přestaly vysílat, zatímco na internetu jsou dostupné aktuální díly 

ze zámoří. 

 

 „Do programu se podívám, jestli je tam třeba něco zajímavýho, něco novýho, co bych 

si pak mohl dohledat na tom internetu.“ (R10, chlapec 18 let) 

„V ětšinou se mi stane, že to dávají v takovou dobu, kdy na to člověk vyloženě nemá čas, 

takže takhle vím, že si to na tom počítači pustím kdykoliv budu potřebovat, nebo chtít.“ 

(R11, dívka 18 let) 

Společnou motivací k podívání se jak na televizi, tak na pořad prostřednictvím 

počítače bývá pociťovaná potřeba „být v obraze“. 

 

„To bylo nedávno Prostřeno (směje se), když mi někdo řekl, že to dávají v televizi, 

dokonce učitel nás na to upozorňoval. Tak to jsem si říkal, že musím jeden díl vidět, 

viděl jsem asi půlku, pak jsem to zas vypnul. Hlavně jsem si to pustil, abych věděl, o co 

jde, o čem se baví.“ (R2, chlapec 17 let) 

 

„Když začala éra Upířích deníků, tak já jsem vůbec nevěděla, o co jde. A právě se o tom 

celá třída bavila a mně strašně vadilo, že jsem nevěděla, o co jde vůbec, takže jsem si to 

potom stahla a ještě doteď na to vlastně koukám.“ (R11, dívka 18 let) 

 

V případě video obsahů sledovaných prostřednictvím internetu bývá zdrojem 

informací a inspirace také Facebook, kam si přátelé přidávají odkazy nejen na krátká 

videa na YouTube, ale i na nové seriály, které na internetu sledují. 
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3.6.6.9 Socializa ční role televize a televizních obsah ů 

Jedním z motivů ke sledování televize, který zatím nebyl podrobněji zmíněn, je 

přidružení se k ostatním členům rodiny. Tento motiv usednutí k televizi však není 

determinován samotnou televizí, ale přítomností dalšího člena/členů rodiny u televizoru. 

Stojí proto za povšimnutí, že přestože televize svým obsahem a způsobem fungování již 

není pro mnoho dospívajících zajímavá, zůstává i nadále důležitým socializačním 

prvkem v rámci rodiny. I nadále tak televize často zůstává oním pomyslným rodinným 

krbem, za nějž byla označována už v období klasického televizního vysílání. Televizní 

obsahy se zároveň stávají námětem hovoru a impulsem k vzájemné interakci rodinných 

příslušníků. 

Výpovědi respondentů tak jen podtrhují data získaná prostřednictvím 

dotazníkového šetření, v jehož rámci osm z deseti respondentů uvedlo, že si často nebo 

občas přisedne k někomu jinému, kdo se dívá na televizi. 

 

„Když koukaj třeba naši, tak mi to jako připadá zbytečný pouštět stejný věci na dvou 

televizích, takže já bych řekla, že většinou s nima koukám. A hlavně i díky těm zprávám 

se s nimi i vidím, že s nima potom posedím, popovídáme si, že jo.“ (R11, dívka 18 let) 

 

„Když jsme koukali na ty soutěže, tak koukali jsme třeba všichni společně na 

Talentmanii, většinou že tady byla i bráchovo přítelkyně, tak to jsme to většinou 

hodnotili a dohadovali se, kdo komu fandí a tak.“ (R8, dívka 17 let) 

 

Zatímco v rodinném prostředí představuje socializační prvek televizor jakožto 

fyzický objekt, kolem něhož se členové rodiny sdružují, v případě komunity vrstevníků 

hraje ústřední roli sdílení televizních obsahů, a to často vyvázaných z klasické formy 

sledování televize, což  

vede k imaterializovanému sociálnímu užití televizních obsahů. 

 

 Exemplárním příkladem jsou již výše zmíněné americké seriály, které se těší 

velké oblibě dospívajících a často se stávají tématem společných hovorů. Méně obvyklé 

je již společné sledování. 
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„No teďko spolužák našel na Kinotipu Černý knihy, tak o tom se tam bavíme, o 

Červeným trpaslíku, občas o Teorii velkýho třesku. (…) Jestli už viděli novej díl a 

probíráme nejlepší hlášky.“ (R10, chlapec 18 let) 

  

 

3.6.6.10 Prom ěňující se užívání médií a vztah k prostoru 

Sledování televize ve své klasické podobě se odehrávalo a odehrává převážně 

v prostředí domova. Kromě domova několik respondentů ještě zmínilo sledování 

televize u prarodičů, popř. u přítele, ve velmi výjimečných případech s kamarády. 

 Značně pestřejší byla paleta odpovědí na otázku týkající se sledování videí mimo 

domov jiným způsobem než prostřednictvím televize. Nejčastěji zmiňovaným 

prostředím byla škola, kde žáci sledovali nejrůznější videa152 v rámci výuky, tajně při 

hodině, během přestávky nebo při volných hodinách, a to prostřednictvím projektoru, na 

noteboocích či v počítačových učebnách. Sledování probíhalo samostatně i společně. 

 Respondenti dále uváděli, že se na videa prostřednictvím notebooku dívají na 

cestách či na prázdninách trávených s kamarády.  

 

„T řeba při cestování, když jede skupinka, tak někdo vytáhne mobil, někdo i notebook a 

díváme se společně na film, na seriál.“ (R3,chlapec 18 let) 

 

V této souvislosti zazněla také návštěva nekomerčních promítání dokumentů, 

sledování videí prostřednictví iPodu na chatě či sledování televizních obsahů při cestě 

autobusem, kdy je možnost sledovat videa nabízená dopravcem. Jeden z respondentů 

uvedl, že se občas podívá na videa, která má uložená v mobilu, při čekání na autobus.  

 

 

3.6.6.11 Sledování video pomocí mobilního telefonu 

Americká výzkumná agentura Nielsen Media Research v souvislosti se 

sledováním videí sleduje kromě televizoru a počítače také užívání mobilního telefonu 

coby třetího typu obrazovky. Rozhodla jsem se proto také krátce věnovat užívání 

mobilního telefonu ve vztahu k video obsahům krátce svoji pozornost. 

                                                 
152 Jednalo se o filmy, seriály, krátká videa pocházející z různých zdrojů. 
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Výzkumy citované v teoretické části práce uvádějí, že mladá generace 

představuje významnou skupinu, která ke sledování videí využívá nové technologie 

jako je mobilní telefon nebo další přenosná zařízení. Kvantitativní část mnou 

provedeného výzkumu tuto hypotézu nepotvrdila, přes šedesát procent respondentů 

uvedlo, že videa prostřednictvím mobilního telefonu vůbec nesleduje. Jelikož je 

sledování videí prostřednictvím mobilního telefonu pro moji práci pouze okrajovým 

tématem, nezjišťovala jsem, jaký typ mobilního telefonu dotazovaní vlastní.  

 Ve vztahu k této problematice dotazovaní uváděli, že videa, které by měli 

uložené v telefonu, nebo je sledovali přes internet, takto nikdy nesledovali, nebo tak 

činili převážně v minulosti. Pokud se tak děje, tak většinou jen ve velmi omezené míře, 

na mobilech kamarádů a sledovaná videa většinou nesouvisí s televizními obsahy. 

 

„To už dneska neběží. To bylo ještě na základce, když začaly barevný mobily, tak někdo 

přinesl nějaký video, ale to už dneska není takovýhle věci. To spíš, když přinese někdo 

notebook do školy.“ (R2, chlapec 17 let) 

 

„Tak to jsou vždycky jenom úterky, když má kamarád zadarmo internet od T-mobilu 

(směje se) a to vždycky nějaký ty videa, co má na YouTubku nahratý on, protože on dělá 

nějaký tanec, takže to co mají nahraný, tak na to se podíváme.“ (R6, dívka 17 let) 

 

Naopak častěji bylo zmiňované sledování nahrávek, které na mobil pořídil sám 

majitel telefonu.153  

 

3.6.6.12 YouTube jako fenomén online videí 

Stěžejní oblastí předkládané práce je vztah teenagerů k televizi a televizním 

obsahům dostupným prostřednictvím počítače. Zabývám-li se však otázkou videí 

dostupných prostřednictvím internetu, považuji za vhodné se alespoň ve stručnosti 

zmínit o fenoménu jakým je YouTube. Prostřednictvím této webové stránky zároveň 

uživatelé vyhledávají videa či jejich úryvky pocházející z produkce televizních stanic. 

Oblíbenost YouTube potvrdily i výsledky dotazníkového šetření, podle nichž tento 

video server denně nebo skoro denně sleduje polovina dotázaných.   

                                                 
153 Tento způsob užívání mobilního telefonu a nakládání s audiovizuálním obsahem již s tématem mé 
práce nesouvisí, přesto považuji za vhodné jej pro úplnost celého tématu zmínit. Bezpochyby se ovšem 
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 YouTube mají středoškoláci spjaté především s hudbou. Vyhledávání písniček je 

nejčastěji zmiňovanou aktivitou v souvislosti s touto webovou stránkou. Dospívající 

zároveň prostřednictvím specializovaného softwaru hudbu z YouTube také přímo 

stahují, protože ji nechtějí vyhledávat už nikde jinde. Pro hudební videa jsou též 

charakteristické jejich kulisové využívání. 

 

„Když třeba zjistím něco o nějaký skupině, tak první, kam jdu ty písničky hledat, je na 

YouTube. Pak když se mi líbí, tak si je třeba i přes nějakej program stáhnu, než abych tu 

hudbu hledala někde jinde.“ (R8, dívka 17 let) 

 

Kromě hudby dotazovaní zmínili, že na YouTube vyhledávají také dokumenty, 

rozhovory, úryvky z televize, videa k aktuálním kauzám, nejrůznější návody, odborná 

videa, zábavná videa, ukázky k filmům, novým dílům seriálů a počítačovým hrám, 

videa z hraní počítačových her, recenze počítačových her, videa, k nimž má respondent 

osobní vztah,154 či celé filmy, které jsou na serveru umístěné po částech. Ve vztahu 

k televizním obsahům respondenti jmenovitě zmínili pořady (či jejich části) Show Jana 

Krause či Partička. 

Při vyhledávání jakéhokoliv druhu videa představuje YouTube vždy první volbu. 

Děje se tak i v případě televizních obsahů, které jsou dostupné též na oficiálních 

stránkách televizních stanic. Není výjimkou, že dotazovaní tyto oficiální archivy vůbec 

neznají. Nutno podotknout, že naopak televizní společnost dobře znají sílu YouTube, a 

tak sem sami své pořady umísťují. 

 

„Na YouTube je kanál Show Jana Krause a tam jsou všechny díly.“ (R5, chlapec 15 let) 

 

 

                                                                                                                                               
jedná o zajímavé téma, které by si zasloužilo samostatnou pozornost výzkumníků. Co teenageři natáčejí? 
A jak pak s takto získanými záznamy nakládají? 
154 Konkrétně bylo uvedeno video z plesu školy. 
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Závěr 

Cílem diplomová práce Vztah užití televize a nových médií v diváckých zvycích 

středoškolských teenagerů bylo popsat proměňující se roli televize a nových médií 

v diváckých zvycích českých středoškoláků. 

Základní představu o vztahu dospívajících k televizi a televizním obsahům 

šířeným prostřednictvím internetu jsem si utvořila při vypracování teoretické části 

práce, kde jsem mimo jiné shrnula dostupné poznatky týkající se této výzkumné oblasti. 

Jelikož se v českém prostředí jedná zatím o málo probádanou oblast, vztahovala se 

většina shromážděných výzkumných dat buď k jinému geografickému prostoru, nebo 

k ne zcela totožné věkové skupině respondentů. Zároveň mohou být některá data 

v kontextu současného vývoje nových informačních a komunikačních technologií do 

určité zastaralá a neaktuální. 

 I přesto byla takto získaná kvantifikovaná data vhodným východiskem při 

stanovování hypotéz, jež jsem následně ověřovala prostřednictvím kvantitativní metody 

strukturovaného dotazníku na vzorku 209 respondentů pocházejících z řad 

středoškoláků. Ve vzorku byly zastoupeny všechny tři druhy středních škol. 

Dotazníkové šetření potvrdilo očekávání, že velká část respondentů bude disponovat 

vlastním počítačem s připojením k internetu. Naopak byla vyvrácena hypotéza, že 

televize bývá často využívána jako prostředek k zahnání nudy. Také množství času 

strávené sledováním televize bylo nižší, než podle předpokládaných očekávání. Dvě 

třetiny dotazovaných, kteří v uvedený den sledovali televizi, uvedly, že před televizní 

obrazovkou nestrávily více než dvě hodiny. Čtyřicet procent dotazovaných uvedlo, že se 

na televizi během předchozího dne nedívalo vůbec. 

Informace získané prostřednictvím kvalitativních rozhovorů provedených 

v druhé části výzkumu pomohly především odhalit motivace, příčiny a způsoby užívání 

televizních obsahů prostřednictvím jednotlivých mediálních technologií a vztah 

respondentů ke zkoumaným médiím i televizním obsahům. Zároveň jsem se snažila 

postihnout kontexty domova a komunity vrstevníků, jež jsou s konzumací televizních 

obsahů nejúžeji spjaté.  

Vztah respondentů k tradičnímu sledování televize a televizních obsahů 

dostupných prostřednictvím počítače nejvýrazněji ovlivňuje snadnost přístupu 

k uvedenému médiu a jeho technologická kvalita. Jednotliví respondenti se lišili nejen 

deklarovaným vztahem k jednotlivým technologiím, ale také intenzitou jejich užívání. 
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Pro následné zpracování provedených rozhovorů jsem jako krajní kategorie odlišila 

respondenty vysoce orientované na televizi a respondenty vysoce orientované na počítač 

(ve vztahu k televizním obsahům). Ne všechny dotazované bylo možno zařadit do 

těchto dvou extrémních skupin, jednalo se například o respondenty obecně jevící menší 

zájem o televizní obsahy než v případě jiných dotazovaných. 

Většina dotazovaných uváděla, že se na televizi nyní dívá méně než v minulosti. 

Za častou příčinu bylo označováno osobní vlastnictví počítače, o nějž se již respondenti 

nemusejí dělit se sourozencem a ostatními členy rodiny. Zároveň mají toto médium 

k dispozici přímo ve svém pokoji, což zvyšuje intenzitu jeho užívání. 

Velká část dotazovaných zároveň považuje televizní vysílání převážně za 

nezajímavé, což je hlavní příčinou nižšího zájmu o sledování tohoto média. Paradoxně 

to však je právě televize, která dotazovaným slouží jako zdroj inspirace pro vyhledávání 

obsahů, které následně vyhledávají a sledují prostřednictvím internetu. Příčinou 

nezájmu o tradiční televizní vysílání je tak především neochota podřizovat se 

vysílacímu schématu. V případě přístupu k televizním obsahům prostřednictvím 

počítače dotazovaní zároveň nad sledovaným obsahem disponují vyšší mocí, sledování 

obsahu bývá intenzivnější a dvojnásobně soustředěné. 

I přes počáteční tvrzení značné části respondentů, že se na televizi nedívají, se 

ukázalo, že i nadále hraje klasické televizní vysílání v jejich každodenním životě 

nezanedbatelnou roli. Především ve vztahu k prostředí domácnosti představuje televizor 

jakožto fyzický objekt, kolem kterého se sdružují jednotliví členové rodiny, i nadále 

důležitý socializační prvek. Televizor tak v životě dospívajících sice sehrává méně 

dominantní úlohu jako technologie zprostředkující přístup k televizním obsahům, avšak 

i nadále si udržuje svoji pozici onoho pomyslného rodinného krbu. Naopak v případě 

komunity vrstevníků bývají podnětem sociální interakce samotné televizní obsahy, často 

vyvázané z klasické formy sledování televize, což vede k imaterializovanému 

sociálnímu užití televizních obsahů. 

Jak výsledky kvantitativní, tak kvalitativní části výzkumu potvrdily, že 

významným determinantem způsobu užívání televizoru je jeho osobní vlastnictví. 

Respondenti, kteří mají v pokoji svůj televizor, sledováním televize stráví více času, 

zároveň jim častěji slouží jako kulisa k jiné činnosti. Respondenti, kteří svůj televizor 

nevlastní, v rozhovorech sice uváděli, že se na televizi příliš nedívají, protože pro ně 

nejsou nabízené obsahy zajímavé, avšak zároveň přiznávali, že pokud by měli k televizi 

přístup v pokoji, tak by se na ni dívali více. 
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Summary 

Aim of the thesis Relationship between using TV and new media in the habits of 

secondary school teenagers was to describe the changing role of TV and new media in 

viewers behaviours  among czech secondary school teenagers. 

My basic idea about teenagers’ relationship towards TV and TV contents was 

completed during preparation of the theoretical part, in which there is a summary of 

available findings in this area. As in the Czech Republic this area has not yet been 

described nor researched much, most of the data I have summarized are from different 

geographical area or not really identic age group of respondents.  

 These mostly quantificated data I have collected, were subsequently verified by 

a help of qualitative method of structured questionaire filled in by selected secondary 

school respondents. In this selected sample of respondents all 3 types of secondary 

schools were included. Subsequent evaluation of collected data has proved or disproved 

hypotheses I had stated based on findings achieved in theoretical part of this thesis. This 

research has confirmed the expectations that a high percentage of respondents will have 

their own computer with internet connection at their disposal. On the contrary the 

hypothesis that TV is often used to avoid boredom was disproved. The portion of time 

spent by watching TV was also lower than expected. 

Information reached with a help of depth interviews arranged during second part of the 

research helped especially to uncover motivations, reasons and ways of using TV 

contents with a help of individuall media technologies and to uncover relationship of 

respondents towards media and TV contents. High percentage of respondents stated that 

they don’t watch TV at all. In spite of this fact it was found out that the role of standard 

TV broadcasting in every day life of individuall respondents  is still significant. 

Especially in connection to home environment TV as an object represents still very 

important socialization element, which keeps individuall family members together. On 

the contrary, in case of same aged community of secondary school teenagers the subject 

leading to social interaction usually is TV content itself, often separated from standard 

form of watching TV. In spite of the fact that high percentage of respondents has stated 

that concerning TV contents, TV is not interesting for them, on the same time 

paradoxically TV works as a source of inspiration to watching TV contents via internet. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník distribuovaný mezi žáky středních škol (seznam otázek) 

 
TELEVIZE A JÁ  

 
(Televizí se myslí klasické sledování prostřednictvím televizoru. Své odpovědi 
zakroužkuj.) 
 
1.  

Usedáš k  televizi z  následujících d ůvodů? 
(odpověď označ do tabulky křížkem) 

ano, 
často  

ano, 
občas 

ne, 
nikdy  

Dávají pořad/film/seriál, na který se chci dívat    
Nemám nic jiného na práci, nudím se    
Mám ji jako kulisu k jiné činnosti (jídlo, internet..)    
Na TV se dívá někdo jiný a já se k němu přidám     

 
 
2. Používáš p ři sledování televize ješt ě jiná média?  (Například surfuješ na 

internetu, posíláš SMS, čteš/listuješ noviny nebo časopisy.) 
A. ano, často 
B. ano, občas 
C. ne, nikdy 

 
 
3. Díval/a ses v čera na televizi?  (Jinými slovy byl/a jsi včera v kontaktu se zapnutou 

televizní obrazovkou? Třeba sis jen na pět minut přisednul k zapnuté televizi, než 
přišel kamarád/ka) Nezapomeň ani na sledování televize u kamarádů. 
 

A. ano  B.  ne 
 
4. Pokus se odhadnout, kolik jsi V ČERA celkem strávil/a času sledováním 

televize 
 . vůbec jsem se na TV nedíval/a 
A. méně než hodinu 
B. 1-2 hodiny 
C. 2-3 hodiny 
D. 3-4 hodiny 
E. 4 hodiny a více 

 
5. Zkus si vybavit v čerejšek strávený sledováním televize. Jakou dobu js i u ní 

byl/a sám/sama a jakou dobu s n ěkým? 
 . celou dobu/většinu času jsem byl/a sama 
A. celou dobu/většinu času jsem byl/a s někým 
B. asi tak půl na půl 
C. na televizi jsem se nedíval/a 
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6. S kým ses v čera díval/a na televizi?  (možno více odpovědí) 
 . díval/a jsem se jen sám 
A. máma, nevlastní máma, partnerka táty 
B. táta, nevlastní táta, partner mámy 
C. sourozenec/sourozenci 
D. kamarád/kamarádka, přítel/přítelkyně 
E. prarodiče 
F. někdo jiný 
G. na televizi jsem se nedíval/a 

 
7. Na jaké typy po řadů se v televizi nej častěji díváš?  (možno více odpovědí) 

A. filmy 
B. „nekonečné“ seriály, telenovely 
C. zpravodajství 
D. dokumenty, vzdělávací pořady 
E. pořady o vaření 
F. sportovní přenosy, pořady se sportovní tematikou 
G. komedie, sitcomy 
H. romantické 
I. dobrodružné, akční 
J. krimi, detektivky 
K. sci-fi, fantasy 
L. horor 
M.  thriller 
N. hudební 

 
8. Kolik vás spole čně bydlí v jedné domácnosti/byt ě? Doplň …… 

(Pokud bydlíš zároveň na více místech, uveď domácnost, kde trávíš víc času. 
Pokud je to stejné, uveď údaje týkající se domácnosti, kde jsi byl včera) 
 

9. Zaškrtni, kolik máte v domácnosti uvedených za řízení 
 

 0 1 2 3 4 a 
více 

Televizor      
Počítač a/nebo notebook s internetem      
 
10. S kým obýváš pokoj? 

 . mám ho sám/sama pro sebe 
A. s jedním sourozencem 
B. s více než jedním sourozencem 
C. nemám pokoj, který by byl jen můj nebo společný se sourozenci 
 

11. Zaškrtni, co se nachází ve tvém pokoji  (možno více odpovědí) 
 . televizor 
A. video nebo DVD přehrávač 
B. CD přehrávač 
C. stolní počítač/notebook s připojením k internetu 
D. herní konzole propojená s TV nebo PC 
E. nemám pokoj, který by byl jen můj nebo společný se sourozenci 
F. v pokoji nemám nic z uvedeného 

 
12. Máš mobilní telefon? 

A. ano  B. ne 
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13. Kde během týdne, když chodíš do školy, bydlíš? 

 . doma 
A. na internátu 
B. jinde – uveď …………. 

 
14. Jak často se díváš na televizi? 

A. denně 
B. skoro denně 
C. několikrát za týden 
D. asi jedenkrát za týden 
E. méně než jednou za týden 
F. nedívám se na ni vůbec 

15. Díváš se na internetu na videa prost řednictvím videoserver ů jako nap ř. 
YouTube nebo Stream?  

 . ano, denně 
A. ano, skoro denně 
B. ano, několikrát za týden 
C. ano, asi jedenkrát za týden 
D. ano, méně než jednou za týden 
E. ne 

 
16. Sleduješ na internetu videa z oficiálních web ů televizí?  (iVysílání ČT,Voyo TV 

Nova, atd.) 
 . ano, denně 
A. ano, skoro denně 
B. ano, několikrát za týden 
C. ano, asi jedenkrát za týden 
D. ano, méně než jednou za týden 
E. ne 

 
17. Sleduješ na internetu online filmy nebo seriály z j iných než oficiálních web ů 

televizních stanic? (Kinotip, Serials4you, atd.) 
 . ano, denně 
A. ano, skoro denně  
B. ano, několikrát za týden 
C. ano, asi jedenkrát za týden 
D. ano, méně než jednou za týden 
E. ne 

 
18. Díváš se na videa p řes mobil nebo jiné p řenosné za řízení? (Nejen na tvém 

mobilu, ale i na mobilech kamarádů) 
A. ano, většinou sám 
B. ano, většinou s kamarády 
C. ano, sám i s kamarády 
D. ne 

 
19. Sledoval jsi SuperStar? 

A. ano, díval/a jsem se pravidelně/skoro pravidelně v televizi a dohledával/a si 
další videa a informace na internetu 

B. ano, díval/a jsem se pravidelně/skoro pravidelně, především v televizi 
C. ano, soutěž jsem pravidelně/skoro pravidelně sledoval, především na internetu 
D. ano, občas jsem se podíval (v televizi a/nebo na internetu) 
E. ne 
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20. Pohlaví   

A. muž  
B. žena 
 

21. Ročník     
A. první   
B. druhý   
C. třetí 

 
22. Věk - doplň  ……. 

 
 

23. Datum vypln ění dotazníku  – doplň  ……….. 
 
 
 
Příloha č. 2: Návod pro kvalitativní dotazování (seznam otázek) 
 

Okruhy a otázky k rozhovorům 
 
Význam médií a mediálních technologií v životě jedince 
Jak vypadá tvůj běžný den, když přijdeš domů ze školy? (jako úvodní otázka?) 
Kdybys měl/a k dispozici neomezené množství peněz, jak bys změnil/a svůj pokoj? 
Co děláš, když se nudíš, nemáš zrovna nic na práci? 
 
Vlastnictví televizoru 
Pokud vlastní: Jak dlouho máš televizi?  Při jaké příležitosti jsi ji dostal? Jsi s ní 
spokojený? Je tohle první televizor, který jsi měl v pokoji? 
Pokud nevlastní: Chtěl bys vlastní televizi? Proč ano, proč ne? 
Dokážeš si představit, že už bys neměl/a svoji televizi? 
 
Vlastnictví počítače 
Pokud vlastní: Jak dlouho máš počítač?  Při jaké příležitosti jsi jej dostal? Jsi s ním 
spokojený? Je tohle první počítač, který jsi měl v pokoji? 
Pokud nevlastní: Chtěl bys vlastní počítač? Proč ano, proč ne? 
Dokážeš si představit, že už bys neměl/a svůj počítač? 
 
Motivy ke sledování televize 
Co je důvodem, že zapneš televizi? 
Pokud se chce dívat na určitý pořad, jak se dozvíš, že ho dávají? 
Jak často se díváš na televizi? (denně, jednou za týden, atd.) 
Na jaké typy pořadů se v televizi nejčastěji díváš? Proč? 
Chybí ti v televizi nějaké typy pořadů, na které by ses díval, kdyby je vysílali? 
Díval ses v minulosti na televizi víc? Co je důvodem, že už tě teď tolik neláká? 
Díváš se někdy na televizi, když byla puštěná z iniciativy někoho jiného? Co tě přiměje 
k tomuto rozhodnutí?  
Co ti vyhovuje při sledování televize a co ne? 
Máš nějaký oblíbený pořad, kterému podřizuješ plánovaní svého času, abys stihnul 
začátek vysílání? 
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Máte doma satelit nebo kabelovku? Pokud ano, sleduješ víc pořady na těchto stanicích 
nebo na běžných celoplošných? 
 
Televizní obsahy jako socializační prvek 
Bavíš se s kamarády/rodinou o tom, co dávají/cos viděl v televizi nebo na internetu? O 
jaká témata se nejčastěji jedná? 
Máte s kamarády nějaký oblíbený televizní pořad/seriál, o kterém se spolu bavíte? 
Začal ses na nějaký pořad dívat, protože se na něj dívali např. spolužáci? Popř. podíval 
ses na nějaký pořad ze zvědavosti, protože o něm hovořili ostatní? 
Díval ses během uplynulého týdne na televizi mimo domov? Kde, s kým, na co? 
 
Osamocené x společné sledování televize 
Je nějaký pořad/program, u kterého se pravidelně scházíte jako celá rodina, popř. 
s někým z rodiny? 
Sleduješ televizi více sám nebo s někým? S kým? Díváš se radši na televizi a o samotě 
nebo s někým dalším? A co videa na počítači? 
 
Sledování videí prostřednictvím počítače 
Sleduješ na internetu videa v plné délce? (tzn. celá epizoda seriálu, záznam televizního 
pořadu, tak jak byl odvysílán v televizi)? Proč ano, proč ne. Na jakých webech. 
Stahuješ? 
Jak si vybíráš věci, které budeš sledovat na internetu nebo si je stáhneš? 
Dohledáváš si na internetu zpětně věci, které dávali v televizi? 
Vybíráš si, že se z uceleného pořadu díváš jen na předem vybrané části, nebo se podíváš 
na celý pořad?  
Jak často se díváš na videa přes internet (v plné délce nebo na vybrané části pořadů)? 
Sleduješ přes internet převážně stejné pořady jako v televizi nebo jiné? Proč? 
Řekni mi konkrétní pořad, který jsi v poslední době sledoval na internetu. 
Je nějaký pořad, který jsi sledoval/sleduješ na internetu i v televizi? V čem je pro tebe 
lepší sledovat pořad na internetu a v čem v televizi? Budeme-li se bavit o tomto 
konkrétním pořadu, kde/jak jsi jej viděl poprvé? 
Sleduješ seriály v originále? (České nebo anglické titulky, bez titulků?) 
Díváš se na YouTube? Jak často? A sleduješ videa ještě na nějakých podobných 
stránkách? 
Sleduješ videa ještě prostřednictvím jiných médií než televize a počítače? (bez ohledu 
na způsob sledování) 
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Příloha č. 3: Charakteristiky respondentů hloubkových rozhovorů (tabulka) 

 

 pohlaví věk vlastní 
televizor 

vlastní 
počítač 

R1 chlapec 17 let ne ano 
R2 chlapec 17 let ano ano 
R3 chlapec 18 let ano ano 
R4 chlapec 17 let ne ano 
R5 chlapec 15 let ne ne 
R6 dívka 17 let ne ne 
R7 chlapec 17 let ne ano 
R8 dívka 17 let ne ano 
R9 dívka 19 let ne ano 
R10 chlapec 18 let ne ano 
R11 dívka 18 let ano ano 
R12 dívka 17 let ne ano 
 

 

Příloha č. 4: Ukázka přepisu rozhovoru (přepis) 

 

R11: dívka, 18 let, vlastní pokoj s notebookem s připojením k internetu a televizorem 

(kabelové vysílání) 

 

Tak taková ta moje úvodní otázka, abych si udělala představu, jak vypadá tvůj 

běžný den. Když to nějak zobecníš, od chvíle kdy přijdeš domů ze školy, až než 

jdeš spát, co děláš?  

No já to mám takový složitý, protože já dojíždím do školy, takže já přijíždím do Plzně 

tak ve tři ve čtyři, pak jedu na dvě hodiny na trénink, protože dělám atletiku, a domů se 

tak většinou dostanu, právě domů se tak denně dostávám v osum, pak většinou strávím 

dvě tři hodiny na počítači a jdu spát. Takže dá se říct, že dvě až tři hodiny denně strávím 

na tom počítači, ale pokud teda nepotřebuju nic do školy, tak se tomu vyhejbám, že se 

radši vyspím, než abych tam jako trávila jako x dní. 

A co děláš takhle večer na počítači?  

No většinou, když přijdu takhle domů, tak jsem na Facebooku, že si píšu s lidma na 

chatu a většinou tím zaplácnu ty hodiny, že jako většinou věci do školy se snažím dělat 

jindy, spíš že je člověk na tom chatu. 

A koukáš třeba večer na televizi?  
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Já na televizi moc nekoukám, já koukám občas jenom na zprávy, nebo jako když naši se 

dívaj, jinak jako televizi nevyhledávám. Jako v pokojíku ji mám, ale neřekla bych, že 

běží nějak často, že spíš běží ten počítač. Že spíš se jako dívám na filmy na počítači než 

jako takhle.  

Jak dlouho máš televizi?  

Jako to možná ještě dýl než počítač, tak to možná, ty jo (přemýšlí). Teď jako nedokážu 

říct, jak dlouho, ale nějakejch deset let už možná jo. Jsme ho dostaly se ségrou, já mám 

pocit, že jsem byla tak ve druhej, ve třetí třídě. 

Když jsi zmínila, že se třeba podíváš na zprávy, pustíš si je v pokoji, nebo jdeš spíš 

třeba do obýváku?  

Když koukají třeba naši, tak mi to jako připadá zbytečný pouštět stejný věci na dvou 

televizích, takže já bych řekla, že většinou s nima koukám. A hlavně i díky těm zprávám 

se s nimi i vidím, že s nima potom posedím, popovídáme si, že jo. 

Když už televizi zapneš, je to teda spíš u sebe?  

No tak třeba na ty zprávy takhle koukám s našima, ale když třeba naši chtějí koukat na 

něco jinýho, tak si to pustím u sebe, nebo když třeba chci mít svůj klid. Nebo třeba, 

když dávají nějaký filmy, něco extra, tak se teda dívám u sebe, protože si u toho můžu 

krásně lehnout do postele a koukat na to (směje se). Takže to, ale asi bych řekla, že víc 

koukám s těma našima, že i tím, že se s nima vidím. 

A když koukáš s vašima, bavíte se třeba o tom, co v té televizi běží? No ne že bysme 

se o tom úplně bavili, ale třeba, když jsou zprávy, tak mamina s taťkou o tom něco 

prohodí, popovídáme si o tom, ale jinak když koukáme na film nebo to, tak mi do toho 

rodiče většinou povídají a to mi hrozně štve, takže se většinou seberu a jdu se koukat 

k sobě, protože ty jejich prupovídky k tomu jsou docela nepříjemný (směje se). 

A jaký jsou to prupovídky? To jsou takový prupovídky, že to jsou věci, který jsou 

úplně jasný, že člověk předpokládá, že se stanou. A taťka tolik ani ne, ale mamka ta si 

vždycky něco najde. 

Takže když by ses měla rozhodnout, jestli se budeš dívat s někým nebo sama. Tak 

jako záleží na tom, jestli by ten člověk měl takovýhle prupovídky, pokud bych si měla 

vybrat koukat s někým, že by mi do toho kecal, tak radši budu koukat sama, ale jsou 

chvíle, že se třeba dívám i s nima, že je něco, co chceme vidět.  

A když máš třeba nějaký ten film, na který se chceš podívat, jak zjistíš, že ho 

dávají? No většinou to zjistím na internetu, protože jako televizní program, ten mamina 

už x let nekupuje, protože to většinou najdu na internetu a taky hlavně máme kabelovku, 
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takže většinou to prostě najdu, tam je velkej výběr těch programů, takže to většinou 

najdu na internetu. Asi nikde jinde to ani nehledám, nebo prostě zapnu televizi a zjistím, 

že třeba za hodinu dávají ten film, tak si to pak pustím, ale spíš ten internet, že tam to 

najdu. 

A když říkáš, že máte kabelovku, koukáš spíš na ty stanice na kabelovce, nebo na 

to klasické vysílání?  

Hm, spíš jo, ta kabelovka, protože bych řekla, že přes týden nedávají jako tolik filmů 

jako na normálních programech, takže většinou koukám na HBO a tydlecty, anebo si to 

pustím normálně v počítači, co mám filmy stažený. 

A díváš se v televizi na nějaký pořad nebo třeba na film na doporučení, že se o tom 

bavíte ve škole? Jo to jo, to jsem se koukla párkrát, když mi třeba někdo říkal, že třeba, 

teď nevím, teď si nevzpomenu, jak se ten film jmenuje, ale právě kamarádka mi o něm 

říkala, tak jsem se na něj potom koukla, že jsem třeba věděla od ní, že ho budou dávat, 

ale když jsme se o něčem bavili a věděla jsem, že to nebudou dávat, tak jsem si to stáhla 

dívala jsem se takle, ale zase bych řekla, že jsem třeba nedostala tolik doporučení, že 

jsem většinou hledala sama, nebo co jsem tak zaslechla. 

A v televizi koukáš teda na filmy, zpravodajství a ještě třeba něco jinýho?  

A ještě vlastně, co možná sleduju nejvíc, tak je Óčko, MTV, hudbu a takhle. To asi 

nejvíc (směje se). 

A díváš se na to, že tě zajímají ty klipy, nebo spíš jen tak kulisově? No většinou tak 

jako když něco dělám, tak si to pustím, ale úplně to nesleduju. Třeba i ty pořady, co tam 

jsou, když tam není ňáká moje oblíbená skupina nebo takhle, tak se na to vyloženě 

nekoukám, tak to spíš poslouchá, že to mám takovou kulisu (smích). 

Teď trochu otázka odjinud. Kdybys měla neomezené množství peněz, jak by 

vypadal tvůj pokoj? 

Tak určitě bych zrušila tu obývací stěnu, protože nejsem ráda, když je tu moc nábytku, 

nechala bych si tu asi jenom stolek na televizi, kam by se nechaly dát DýVíDýčka, 

CéDéčka a takhle. Asi bych si tu nechala takhle ten stolek na to, a určitě teda velkou 

postel (směje se). A pak bych teda chtěla hodně velkej ten pokoj. Kdybych si mohla 

vybrat, tak bych chtěla velkej moderní pokoj, aby tam byl moderní nábytek, křeslo 

prostě, takovej vysněnej pokoj. A taky bych chtěla mít něco na zdi, ale to teďko právě 

jsem si nechala vymalovat těmahle kytkama, tak k tomu už nic nešlo. Tak nějaký 

obrázky, mně se jako hrozně líbí příroda, takže bych chtěla i do takovýdleho stylu teda 

zařídit. 
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A co se třeba týká nějakých technologií? 

Tak počítač mi stačí notebook, já si s ním vystačím, protože já mám hroznej zlozvyk, 

beru si počítač do postele (směje se), takže proto bych chtěla jedině ten. No a asi i tu 

televizi bych si tu nechala. Jinak nic dalšího nepotřebuju. 

Jak dlouho teď máš svůj notebook? (Krátce přemýšlí.) Je to dva roky, co ho mám, 

vlastně od druháku. Předtím jsem měla vlastně stolní od nějaký (krátká pauza) no od 

nějaký pátý třídy, asi. To jsem měla už docela dlouho, ale měly jsme ho napůl se ségrou. 

A měla jsi ho v pokoji, nebo v nějakém společném prostoru? My jsme měly pokoj 

společně, takže jsme ho měly v pokoji a pak když ségra odešla, tak mi pokoj zůstal a 

počítač mi taky zůstal, tak to jsem měla jenom pro sebe (směje se). 

A notebook jsi dostala při nějaké zvláštní příležitosti?  

No já jsem si ho přála k Vánocům, tak mi ho naši koupili, protože vlastně nevěděli, co 

jinýho mi koupit, takže to byl dárek k Vánocům. 

Takže seš ráda, že máš svůj vlastní počítač?  

Jo to určitě, jsem ráda, že tam můžu mít uložený de facto co chci (směje se) a hlavně 

bych řekla, že si s ním můžu manipulovat, jak já sama potřebuju. Že prostě, když si ho 

někam odnesu, nebo já nevím, beru si ho do školy. Za prvý v tom stolním je nevýhoda, 

že se s ním nedá nijak manipulovat a hlavně když jsem měla ještě se sestrou napůl 

počítač, tak to bylo takový, že jsme se furt jako handrkovaly, kdo tam budu a ségra 

říkala, ty tam budeš jenom hodinu, já tam potřebuju bejt dýl a takhle, takže výhoda 

podle mě je, že si s ním člověk může kdykoliv kamkoliv dojít, má ho jen pro sebe a 

nemusí (nedokončená věta). 

A dovedeš si teda představit, že už bys svůj notebook neměla?  

Dokážu, ale těžce (směje se). Asi bych si musela spíš zvyknout, jako asi by to bylo 

horší, ale jako bych si zvykla, když by mi nic jinýho nezbývalo, tak jo, ale jinak bych 

neměnila (směje se). 

Co nejčastěji d ěláš na počítači? No teď neustále dělám věci do školy, máme 

prezentace, věci co se maturity týče a jinak takový věci jakože normálně surfuju na 

internetu, hledám různý věci, písničky, filmy a hraju hry, což je teda takový další zlo 

(směje se).  

A ve vztahu k televizi, dohledávala sis třeba na internetu něco, co běželo v televizi? 

Dohledávala jsem si párkrát, to bylo když. No já nevím, jestli jí ještě dávaj, asi jo, 

Třináctou komnatu vždycky když dávali, tak v tu dobu, já nevím, kdo to přesně byl, 

jsme měli jakoby ne úkol, ale měli jsme si vybrat jednu z osobností na češtinu a měli 
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jsme o ní povídat. No a já jsem nevěděla, přišlo mi ještě hloupý brát to jako z internetu, 

tak jsem hledala ještě nějakej další zdroj, tak jsem jako našla, v televizním archivu jsem 

si našla, a pustila jsem si, protože mi máme jako možnost, protože máme televizi od O2, 

že se jako můžu vrátit do archivu a tam si to najít, takže jsem to tam našla, koukla jsem 

se na to, ale jako jinak jako dobrovolně, že bych tam hledala nějaký filmy, to spíš bych 

si je stáhla, než je hledala v televizi. Protože televize pro mě teď už pár let není nějak 

atraktivní. 

Kdy teda nastal ten zlom?  

No já nevím, ale já si myslím, že to bylo někdy v prváku, v druháku. Myslím, že to bylo 

i ovlivněný tím, že jsem dostala ten svůj počítač. Jako předtím jsem ho měla taky, ale 

tím že to byl ještě notebook, že jsem s ním jako mohla všude, tak jsem prostě jako třeba 

ležela v posteli a dívala se na filmy a tak, takže jsem prostě neměla potřebu zapínat 

televizi, že mi to v tu chvíli přišlo i zbytečný. 

A když jsi říkala, žes dohledávala tu Třináctou komnatu, tos teda hledala přímo 

přes televizi?  

No já jsem to našla jakoby na internetu, kdy to dávali, a podle toho data jsem to pak 

hledala v tom archivu v tej televizi. A ono mám pocit, že se tam ty filmy asi uchovávají 

jen do měsíce, že mám pocit, že tam dýl nevydrží, takže jsem měla štěstí jakože tam 

ještě byl, nebo většinou když se mi to nepodaří najít v tom archivu, tak to najdu na 

internetu, a to buď stáhnu a když to nejde, tak to musím přetrpět a zhlídnout takhle, ale 

většinou se to snažím stáhnout, abych se na to třeba mohla podívat ještě jednou nebo 

dvakrát. 

Takže v tom archivu na internetu, takový ten archiv České televize používáš? Znáš 

ho? Jo znám, ale používat bych řekla, že ho moc nepoužívám, protože třeba na tu 

Třináctou komnatu, tam to bylo taky, ale přijde mi, že tam to navštěvuje moc lidí a že se 

to hodně seká, nebo i internetem, ale že to bylo docela pomalý, že to pomalu nabíhalo, 

nebo když to bylo třeba vysílání online, to jsem jednou sledovala online, to mám pocit, 

to bylo jakoby sportovní utkání a pak jsem koukala na olympiádu, když jako dávali, tak 

to tam běželo taky, tak to bylo vlastně na ČT24, jak má ten svůj archiv, ale asi zase jak 

tam bylo hodně lidí, tak se to strašně sekalo a to mě strašně štvalo, takže jsem se pak 

radši koukla na celej záznam, když už na tom tolik lidí nebylo. Že se mi třeba stalo, že 

v půlce, tam někdo běžel a ono se to v půlce sekne a už nevím ani jak to dopadne (směje 

se). 

Takže to bylo normálně vysílání, co zároveň běželo v televizi na ČT4?  
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Já mám pocit, že asi jo, ale já jsem televizi nějak nezapínala, právě jsem si říkala, že to 

zkusím najít nějak přes internet. Asi jsem si naivně myslela, že tam tolik lidí na 

internetu nebude. A zase mám pocit, že v tej televizi to zase bylo prokládaný nějakejma 

jinejma pořadama, že to jakoby neběželo v kuse, že na tom internetu to bylo pořád. A 

v televizi vlastně byly reklamy a ještě nějaký další pořady do toho vložený a v tu chvíli 

jsem to prostě chtěla vidět v celku, jestli by to jako šlo. A jediná možnost byl ten 

internet. 

Takže spíš stahuješ, než že by sis to přehrála přímo na internetu? 

 No já si to radši stáhnu, protože pak mám jistotu, že se na to můžu podívat ještě někdy 

jindy. A v tom počítači mi to de facto zůstane, nebo si to stahuju na exterňák a že pak si 

jakoby beru třeba na dovolenou ten celej disk, že se pak můžu kouknout na to. třeba se 

mi stane, že si stáhnu film a pak nemám čas se na něj kouknout, tak se na něj kouknu 

potom dýl. 

Takže věci, co si stáhneš, archivuješ?  

Jo to určitě. Nebo takhle, jednou za čas udělám takovou čistku, že jako zjistím, že 

některý filmy tam nechci mít vůbec, ale většinou si je tam nechávám docela dlouho, než 

mě potom úplně omrzí (směje se). 

A stahuješ i seriály?  

No seriály jsem stahovala asi dva nebo tři, ale víc ty filmy, protože těch seriálů zase 

není tolik, co by mě zajímalo, takže jsem stahovala akorát Upíří deníky, pak ještě když 

dávali OC a to třetí, ježiš (přemýšlí) no, Taková ta normální rodinka, on byl i film, ale 

před tím vlastně byl seriál, ale ten já jsem neviděla, takže jsem stahovala a zkoukla jsem 

ho. Takže vlastně jenom tydlecty tři, ale jinak jsou to samý filmy, komedie a tydlecty 

věci. 

A je třeba nějaký pořad, že by sis to stáhla, že se o tom bavili ostatní a tys to třeba 

neznala, tak abys věděla, o co jde?  

Jo, tak to se mi stalo, není to tak dávno, to právě když začala éra těch Upířích deníků, 

tak já jsem vůbec nevěděla, o co jde. A právě se o tom celá třída bavila a mně strašně 

vadilo, že jsem nevěděla, o co jde vůbec, takže jsem si to potom stáhla a ještě doteď na 

to vlastně koukám, takže to asi bylo největší doporučení, nebo to co jsem tak zaslechla. 

Tak na to koukám doteď (smích). 

A o těch Upířích denících bavíte se teda?  

No teďka už asi tolik ne, protože spousta lidí už to má jako dokoukaný, tak čekají na 

další sérii, ale třeba se mi stalo, že jsem jeden díl, že jsem u něj usnula, tak jsme se 
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potom o tom s holkama bavily, tak mi to potom dovyprávěli. Ale jinak se o tom 

nebavíme, když teda já teď nezačnu. 

Takže pořád vychází nový díly?  

Teď vlastně jakoby se natáčí další řada a teďko jakoby je v Americe a čeká se až 

vlastně, až jakoby, na internetu vlastně ještě není k sehnání ta nová verze, že jako ještě 

není pár nových dílů donatočenejch, takže se čeká. Takže čekám, až bude a stáhnu si jí. 

Takže stahuješ po sériích?  

Jo, protože mně to přijde lepší to stahovat po sériích, protože když to budu stahovat po 

jednotlivých dílech, tak zaprvý to zabere hrozně času a pak hlavně, když třeba na to 

budu koukat dlouho a bude mi něco chybět, tak zase budu muset čekat, než se mi to 

stáhne. 

Takže teď sleduješ jen ty Deníky?  

Ne, mám toho víc (směje se). Třeba to OC, to má hodně ráda, takže většinou to tak 

přeskakuju, co mě v tu chvíli baví, nebo co zrovna chci vidět. Nebo když jsem nenašla 

nějakej film, kterej bych chtěla vyloženě vidět, tak jsem třeba koukala na jednu sérii 

těch Upířích deníků a pak to OC. 

A máš nějaké oblíbené díly, že by ses k nim vracela?  

(Chvíli váhá). No já nevím, já to beru spíš ten seriál jako takovej celek, že to OC, že tam 

mám třeba úplně nejradši první dva díly, pak ta další série. A u těch Upířích deníků tam 

mám každej díl ráda, protože mi každej přijde něčím zvláštní, takže nevím, neřekla 

bych, že bych měla vyloženě díl, kterej bych chtěla vidět několikrát dokolečka (směje 

se). 

A kdyby to dávali v televizi, pustila by sis to v televizi?  

Já si myslím, že asi ne, protože většinou se mi stane, že to dávají v takovou dobu, kdy 

na to člověk vyloženě nemá čas, takže takhle vím, že si to na tom počítači pustím 

kdykoliv budu potřebovat, nebo chtít. Takže jako stalo se mi, že něco dávali, třeba to 

OC dávali v televizi, ale v tu dobu jsem na něj nekoukala, v tu dobu jsem měla něco 

jinýho na práci, tak jsem se na to prostě koukla potom večer, když jsem na to měla čas a 

chuť. 

A Upíří deníky jsou tedy v originále s titulkama?  

Jo, já jsem nechtěla. Tam byla nabídka i s českým dabingem, ale jelikož se angličtinu 

učim, tak si myslím, že mi to třeba i něco dá. Tak jsem si to nechala v originále. A 

hlavně přítel na to taky koukal, tak jsem potom taky získala od něj, že tu poslední sérii 
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už jsem nestahovala, že už jsem si jí od něj jen vzala. Takže se na to díváme v originále, 

mně to přišlo i takový lepší. 

Tak na tomhle se shodují všichni.  

No protože mě ten českej dabing občas připadá takovej jako (krátká puaza) infantilní, já 

nevím, jak to říct jinak (směje se). Protože jako občas nedokážou dát dohromady osobu 

a ten hlas, že bych řekla, že občas se jim to mlátí, že ten hlas k tomu člověku vůbec 

nesedí. A v tom originále ten hlas má prostě takovej. Ale teď si jako nedokážu 

představit, že bych si to pustila v češtině, jak už jako znám ty hlasy, tak už by to asi 

nebylo úplně ono. Ale možná, že když bych si pustila nejdřív tu českou a pak tu 

anglickou, že by mi to připadalo divný míň než takhle. U těch animovanejch je to třeba i 

jedno, ale u těch hranejch prostě člověk i chce vědět, jak ten člověk ve skutečnosti 

mluví. 

Takže co se týká sledování seriálů nebo nějakých pořadů přes internet, tak to 

vůbec?  

No to moc ne, kdybych na to jako měla čas, tak určitě, ale tím, že je člověk 

zaneprázdněnej, tak jsem radši venku a pak si to třeba pustím večer, že to si můžu pustit 

i víc dílů najednou a že to potom můžu sjet všechno (směje se). 

Takže když máš oblíbený seriál, tak sleduješ i několik díl ů?  

Jo to určitě, ty upíří deníky, to jsem třeba byla schopná třeba sledovat pět šest dílů 

najednou. Takže jsem třeba minulej tejden jsem neměla co dělat, tak jsem zhlídla asi 

deset dílů. To mě hrozně bavilo, v tu chvíli jsem prostě chtěla všechno hrozně vědět. Já 

mám jako ty Upíří deníky nastahovaný všechny, co jsou, a zatím jsem někde ve dvou 

třetinách, takže jsem si to jako nastahovala, že prostě až bude čas, tak se na to podívám. 

Určitě jsem to chtěla vidět. Tak si to pustím, jak se mi chce. Anebo se mi třeba stane, že 

v půlce dílu nevím, co se stalo na začátku, tak si to pustím znova (směje se). 

A vracíš si tedy ty pasáže?  

Jo to určitě, třeba ty Upíří deníky, tak tam to dělají tak, že na začátku zopakujou, co 

bylo třeba v předešlejch pěti dílech. A já třeba se mi stalo, že jsem si vůbec 

neuvědomila, že to tam někde bylo, tak jsem se vrátila do ňákýho toho dílu, naskočila si 

na to a zjistila, že to tam fakt je, tak jsem si to pustila do konce a pak se vrátila k tomu 

dílu, ve kterým to jakoby opakovali. 

A co ty a YouTube?  

No, pro mě to je hodně oblíbená stránka. Já třeba když někde zaslechnu nějakou 

oblíbenou písničku, tak se ji tam snažím najít a pak si ji většinou stáhnu, protože ji 
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prostě člověk chce mít v eMPé trojce. Nebo občas jsem tam hledala, tím že dělám 

atletiku, některý i jakoby, oni tam jsou návody, tak jsem tam hledala různý návody a 

takhle. Jako řekla bych, že jí využívám hodně. 

A díváš se ještě na jiné typy videí, než jsi teď zmínila?  

No nejvíc je to určitě ta hudba. I co je třeba co jsem dlouho neslyšela, starý videa. Nebo 

když jsme tam měli vložený videa z bálu, tak vždycky jako pro povabení jsem se tam na 

to koukla (směje se). A měli jsme tam vlastně i z loňskýho maturáku, kde jsme měly 

jako třída vystoupení, tak na to jsem se taky dívala. Takový zavzpomínání. 

A chceš si spíš najít svoji oblíbenou písničku, nebo ti třeba přijde nějaký odkaz?  

No většinou je to tak, že třeba jedu v autobuse, nebo autem s někým a v tu chvíli hrajou 

nějakou písničku a zůstane mi ležet v hlavě, tak se jí pak snažím třeba i podle textu, 

nějak najít, anebo si to prostě pustím, že chci třeba nějaký nový písničky najít, protože 

tam je vlastně sekce, co je nový, takže většinou projíždím ty novinky, co by se mi tak 

ještě líbilo. 

Hledáš teda spíš kvůli tý hudbě?  

No asi jo, víc ta hudba než videa. Pro mě ten videoklip není zas tak stěžejní, že jako. No 

na některý, když je to nový, tak se na něj jako podívám, protože chci vědět, jakej je 

k tomu videoklip nebo to, ale některý videoklipy jsou pro mě takový nezáživný, že si 

prostě poslechnu tu písničku, protože se mi líbí. 

Když zrovna nemáš doma nic na práci, odpadne ti nějaký program, co budeš 

dělat? Směje se. No většinou jsem na internetu, to je pro mě jako úplně nejvíc anebo 

když po mně mamina něco chce, tak jí samozřejmě pomůžu, ale jinak když opravdu 

nemám co dělat, tak se kouknu na film nebo surfuju na internetu. Třeba hledám něco, co 

jsem chtěla najít už před tejdnem, ale neměla jsem na to čas, anebo jsem na Facebooku 

a chatuju. 

Pokud přeci jen zapneš televizi, co je tím hlavním důvodem?  

No já myslím, že je to hlavně to, že vím, že budou něco dávat, že jako něco, co chci 

vidět. Nebo většinou jako ty zprávy, že chci vědět, co se děje, co novýho ve sportu. Ale 

jinak to fakt nevyhledávám. Buď musí něco dávat, o čem vím, že s na to chci dívat, 

anebo se musím opravdu (kladen důraz) hodně nudit. Prostě třeba na chatu nikdo není, 

nebo mi už nebaví bejt na internetu, tak si zapnu telku, prostě prolistuju všechny ty 

programy, co tam jsou a když mě něco zaujme, tak se na to dívám. 

Je něco, co ti na televizi vadí?  
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Reklamy. Řeknu to, nemám prostě ráda, když koukám na nějakej film, kterej mě 

opravdu baví a najednou po každejch deseti minutách reklama. Jinak jako mi asi nevadí 

nic, ale reklamy jsou hrozný. 

Takže si to i radši stáhneš?  

Přitakává. Nejsou tam ty reklamy, člověk se na to podívá v kuse. Jinak bych řekla že ten 

film je pak zbytečně roztahanej na X kousků, když do toho dávají tisíce reklam. Já teda 

na seriály český nekoukám, ale rodiče koukají na Ordinaci v růžovej zahradě a teď byly 

titulky, shrnutí co bylo jakoby v minulým díle a reklama. Tak to jako říkám (udivený 

výraz), tak to mi přišlo jako fakt zbytečný. 

A je naopak něco pozitivního, co bys našla na tom klasickém fungování televize?  

(Přemýšlí.) No já na ní vidím pozitivní akorát to, že ta televize má program, podle 

kterýho se jede a člověk se podle toho může zařídit. No a na druhou stranu bych řekla, 

že je to lepší než na tom počítači, ta televize se jakoby neseká. Když půl republiky 

kouká na televizi, tak se mi s tím nic nestane, když bude půl republiky na internetu, tak 

mi internet asi moc nepoběží (směje se). 

Je nějaký pořad, který by ti v televizi chyběl? Že kdyby ho vysílali, tak by ses na to 

dívala?  

Já jsem teda jeden čas koukala na Big Brother, na reality show, ještě když jí dávali 

v zahraničí, ještě než byla v Čechách, tak ta mi tam třeba chyběla, ale dneska postupem 

času zjišťuju, že by mi asi nic nechybělo. Jako přemýšlím, co by mi chybělo, ale asi 

nejvíc by mi asi chyběli zprávy, protože bez těch to nemá úplně význam, jakože pro mě 

je to takovej zdroj informací. Jsou to takový věci, co v televizi jsou, jako na internetu je 

sice všechno, ale jako ta televize je pro mě jako lepší, než všechny ty zprávy pročtu, tak 

ta televize je jako rychlejší, tam mi to řeknou, podívám se na to a hotovo (směje se). 

Takže televize jako zdroj zpráv pro tebe má pořád význam? Jo to asi jo, jinak jak 

říkám filmy, seriály, dá se to všechno stáhnout (směje se). 

To taky říkají všichni. A třeba, že televizi berou i jako inspiraci pro to, co si 

stáhnout. Nebo když člověk na internetu projede ten televizní program a zjistí, co 

dávají a nehodí se mu to, tak si to stáhne. Nejhorší třeba je, když dávají dva filmy na 

dvou programech a člověk ví, že chce vidět oba dva, tak si prostě musí ten jeden 

stáhnout, když ho chce vidět. 

Snažíš se teda zprávy stihnout?  

No většinou se snažím stihnout ty hlavní zprávy v půl osmý, a když je nestihnu, tak se 

to snažím aspoň na internetu nějak dočíst. Že mi to přijde takový důležitý. 
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A dívala ses během uplynulého týdne na televizi nebo na videa na počítači mimo 

domov?  

Tak jakoby na filmy a tak, tak to jsem koukala s přítelem na notebooku a potom, když 

jsem byla u babičky, tak to jsme koukali na televizi u babičky, ale jinak většinou to je 

doma, nebo ve škole na notebooku, když člověk nemá co dělat. Jinak většinou doma 

nebo v tej škole. 

A můžeš mi to v tej škole nějak přiblížit?   

No většinou když mám, když se mi stane, že mám dvě volný hodiny, tak se mi stane, že 

opravdu nemám co dělat, nemám se na co učit, tak si prostě pustím filmy nebo surfuju 

na internetu, hraju hry a tak (směje se), nebo poslouchám písničky, protože třeba není 

čas, abych film zkoukla celej. 

A když si pustíš film, koukají se s tebou i spolužačky, nebo naopak že bys ty 

koukala s někým na jeho notebooku?  

To jsme koukali, když nějaká holčina si stáhla nějakej novej film, vůbec nevím, jak se 

to jmenovalo, mě osobně to vůbec nebavilo (opovržlivě), ale neměla jsem co dělat, tak 

jsem se s nima koukala, takže asi takhle. Ale nebývá to moc často, protože u nás ve třídě 

má notebook de facto každej, takže každej si tam dělá to svý, takže málokdy se stává, že 

by někdo s někým na něcou koukal. 

Sleduješ videa ještě jiným způsobem než přes počítač, televizi? Třeba přes mobil 

nebo nějaký jiný p řenosný zařízení?  

Přes mobil ne, to většinou používám, že se podívám na internet, co jenom potřebuju, 

jinak internet v mobilu tolik nevyužívám. Takže většinou je to ten počítač, že si najdu 

nějaký místo, kde je wifina a jedu to přes počítač, protože si zase myslím, že na to 

počítači je to líp vidět, člověk si může dovolit lepší rozlišení než na tom telefonu. 

A ve vztahu k tomu mobilu, že byste na něco koukaly třeba s kamarádama?  

Online asi ne, ale když tak to spíš byly třeba videa z nějakých hodin, když jsme si 

z někoho dělali srandu, ale že bysme na něco jinak koukali, to se moc nestává. 

Takže to jsou jako vlastní nahrávky? Přesně tak.  

A kdybys to nějak zobecnila, jak často se tedy díváš na televizi na videa na 

počítači?  

No tej televizi dám tak hodinu denně maximálně, možná fakt jen těch půl hodiny na ty 

zprávy, málokdy se koukám na něco víc. A to většinou, když se mi podaří domů přijít 

včas. Ještě tak ve všední den, ale o víkendu to jako vůbec. Takže během týdne to je tak 

třikrát, bych řekla. Na tom počítači to je tak pětkrát tejdně, o víkendu jezdím většinou 
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pryč. A na ty filmy seriály většinou koukám večer, když se mi nechce koukat na 

televizi, nebo s přítelem takhle koukáme.  

A s přítelem se díváš na co?  

Tak na filmy a pak se mnou kouká na ty Upíří deníky. On je tedy viděl už asi dvakrát, 

ale tím že na to koukám já, tak se mnou kouká znova. Nebo třeba když nevíme co, tak 

jsme prohledávali archiv, co by se nám tak líbilo. 

 

 

 

 

 


