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Anotace

Tato bakalářská práce je věnována problematice mediální výchovy v rodině. Kombinuje 

perspektivu teorie médií, sociologie a pedagogiky. Jejím těžištěm je projekt kvantitativního 

šetření, zkoumající vliv vybraných faktorů rodinného prostředí na mediální gramotnost dítěte 

(dospívajícího). Teoretická východiska výzkumného projektu jsou představena v úvodní části 

práce. Jde zejména o rozlišení mezi formálním mediálním vzděláváním, např. školní výukou 

„mediální výchovy“, a mezi mediálně-výchovnými strategiemi rodičů. Vlastní výzkumný 

projekt navazuje na poznatky zahraničních výzkumů, zejména na tradiční klasifikaci 

mediálně-výchovných strategií rodičů (strategie „omezování“ versus „instrukce“) a rodinných 

komunikačních schémat („orientace na názor“ versus „sociální orientace“, tj. protiklad 

otevřené komunikace a důrazu na názorovou konformitu). Projekt kombinuje přístupy 

jednotlivých autorů a téma výrazně rozšiřuje. Zabývá se otázkou efektivity jednotlivých 

strategií a hledáním souvislostí mezi preferovanými mediálně-výchovnými strategiemi a 

obecnými schématy komunikace v rodině.

Annotation

The thesis deals with the issues of parental mediation. It combines the prespective of media 

theory, sociology and pedagogy. The centre of the thesis consists in the survey research 

project examining the family environment influence on children´s (adolescents´) media 

literacy. The first part of the thesis deals with theoretical origins of the research project, 

particularly with the differentiation between formal media literacy education, e.g. via school 

teaching, and parental mediation strategies. Within the framework of my own research I have 

tried to follow up the knowledge of foreign research, particularly the traditional classification 

of parental mediation strategy (restrictive guidance strategy vs evaluative guidance strategy) 

and family communication patterns (concept-orientation vs socio-orientation, i.e. the contrast 

between the open communication and the accent on opinion conformity). I have combined the 

approach of individual authors and I have significantly extended the topic in my project. I 

have dealt with the issue of the effectiveness of individual strategies and with searching the 

links between the preferred mediation strategies and general patterns of family 

communication.
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Úvod

Ve své práci se zabývám problematikou mediální gramotnosti a mediální výchovy. 

Koncept mediální gramotnosti vychází z představy aktivního publika, podle níž jednotliví 

účastníci masové komunikace aktivně spoluvytvářejí významy přijímaných sdělení – a to na 

základě svých znalostí, schopností a dovedností, zkušeností z každodenního života i 

zkušeností se samotnými médii a v interakci s dalšími jedinci. Má-li být příjemce mediálních 

sdělení dostatečně kritický a nezávislý, měl by disponovat jistou mírou mediální gramotnosti. 

V současném světě, přesyceném mediálními produkty, se tento požadavek stále naléhavěji 

vztahuje nejen na dospělé, ale také na děti a dospívající. Rozvoj mediální gramotnosti lze 

chápat jako nikdy neukončený proces získávání nových perspektiv, který začíná v raném 

dětství a pokračuje až do dospělosti. Zpravidla je to právě rodina, kde děti přicházejí poprvé 

do styku s médii, kde si osvojují základní uživatelské návyky a kde se učí interpretovat 

přijímaná sdělení. Zde se otevírá prostor pro rodiče, kteří mohou dítěti pomoci rozvíjet jeho 

kompetence a snažit se pozitivně ovlivňovat jeho uživatelské chování.

Vymezení pojmu mediální výchova nebývá zcela jednoznačné a zrcadlí jednak odlišná

pojetí vztahu médium-publikum (v perspektivě teorie médií), jednak rozdílné perspektivy

jednotlivých oborů, v jejichž rámci je koncept rozvíjen – např. pedagogiky nebo sociologie. 

Ve své práci se snažím všechny tyto perspektivy respektovat. 

Historický vývoj teorie a výzkumu mediálních účinků představuji v úvodní kapitole. 

Na základní rozdíly v převažujících pojetích pak blíže poukazuji prostřednictvím alternativní 

klasifikace, spočívající v rozlišení jednotlivých teorií podle míry aktivity, kterou přisuzují 

mediálnímu publiku. Vymezuji pojem mediální gramotnosti - jako schopnost interpretace 

mediálních sdělení, vnímání specifik jednotlivých médií, chápání podstaty novinářské práce a 

znalost obecných principů fungování médií.

Zvláštní pozornost věnuji problematice dětského publika. Shrnuji obecně rozšířené 

představy o působení médií na děti a dospívající, stejně jako empiricky podložené teorie, 

vysvětlující vliv médií na chování a postoje. Zabývám se procesem osvojování mediální 

gramotnosti v dětském věku, který je úzce spjat s vývojem kognitivních schopností, emočním 

a morálním zráním. 

Přibližuji historii zájmu o problematiku mediální výchovy v kontextu formálního 

vzdělávání, odlišné koncepty mediální výchovy v jednotlivých zemích a převažující metodiku 



ve výuce. Zaměřuji se i na situaci v České republice a otázku realizace mediální výchovy ve 

školní praxi.

Rozlišuji mezi užším a širším pojetím mediální výchovy, které pracovně označuji jako 

perspektivu pedagogiky a sociologie a které je klíčem pro pochopení specifik rodinné 

mediální výchovy. Připomínám primární význam rodiny v procesu socializace a vliv faktorů 

rodinného prostředí na psychický i kognitivní vývoj dítěte. Krátce se zamýšlím také nad 

specifiky a limity mediálně-výchovného působení rodičů v porovnání s možnostmi školní 

výuky. Shrnuji současné empirické poznatky v oblasti problematiky „rodinné“ mediální 

výchovy. Zvlášť si všímám identifikace mediálně-výchovných strategií rodičů v souvislosti 

s nejdiskutovanějšími druhy médií – televizí a internetem.

Vlivem faktorů rodinného prostředí na mediální gramotnost dítěte (dospívajícího) se 

blíže zabývám ve vlastním výzkumném projektu. Navazuji na poznatky zahraničních 

výzkumů a zaměřuji se na specifika českého prostředí, které je charakteristické odlišným 

tempem rozvoje mediálního průmyslu a dlouholetou absencí diskuse o mediální gramotnosti. 

Pokouším se identifikovat mediálně-výchovné strategie rodičů a další faktory rodinného 

prostředí, přispívající k rozvoji mediální gramotnosti dítěte. 



1. Účinky médií a mediální publikum

Koncept mediální výchovy se vyznačuje výraznou heterogenitou. Chceme-li této 

různorodosti porozumět, je třeba rezignovat na jednoznačné definice a respektovat odlišná 

teoretická východiska, z nichž lze nahlížet na cíle a formy mediální výchovy. Jejich formulace 

vždy odráží převažující představy o síle mediálních účinků a kompetencích příjemců 

mediálních sdělení.

V této kapitole nabízím stručný přehled historie teorie mediálních účinků. Jako základ 

použiji tradiční rozdělení do čtyř historických období, která ilustrují vývoj teorie od víry 

v neomezenou moc médií, přes období deziluze a skepse, vedoucí k podceňování mediálních 

účinků, po převahu jakéhosi kompromisu, který sice pokládá média jako významný zdroj 

symbolických obsahů, který ale na druhou stranu připouští, že publikum si z těchto obsahů 

svobodně vybírá a konečné významy aktivně spoluvytváří. Alternativním modelem bude 

rozlišení jednotlivých teorií podle stupně aktivity, kterou jejich autoři přisuzují publiku, 

nejlépe vyjádřené na protikladu koncepce pasivního a aktivního publika.  Tato dvojí 

klasifikace umožňuje, v rámci omezeného prostoru, jednak sledování vývoje teorie médií

v historickém kontextu, jednak bližší porozumění rozdílům v převažujících pojetích.  

1.1 Vývoj teorie mediálních účinků

Nejčastěji používaná periodizace vývoje teorie mediálních účinků - podle 

převažujících představ o síle účinků - vychází z práce Josepha T. Klappera The Effects of 

Mass Communication z roku 1960. V rozšířené podobě ji uvádí například McQuail [2009], 

Jirák a Köpplová [2009] a částečně také DeFleur a Ballová-Rokeachová [1996]. 

McQuail připomíná, že každá z koncepcí mediálních účinků je ovlivněná dobou a 

místem svého vzniku, je nejen reakcí na nové technologie, ale vytváří se i pod tlakem 

politických zájmů a veřejného mínění, zároveň také odráží celkový vývoj v sociálně-vědní 

teorii a výzkumné praxi. 

Historicky nejstarší teorie mediálních účinků spojuje víra ve „všemocná média“ 

[McQuail, 2009], tj. přesvědčení, že média silně ovlivňují názory, postoje a chování publika a 

že tyto účinky mohou být přímé a záměrné. Teorie všemocných médií, která bývá také 

označována jako „teorie magické střely“ [DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996], se objevuje 

na přelomu 19. a 20. století, odráží obavy z rostoucí popularity tisku a tehdejších 



technologických novinek - filmu a rozhlasu, později je posilována zkušeností s propagandou 

během první světové války a v nacistickém Německu. Příkladem koncepce, zdůrazňující moc 

médií, jsou práce představitelů frankfurtské školy (Adorno, Horkheimer, Habermas), 

kritizující masovou kulturu a kulturní průmysl, nebo Lasswellova studie válečné propagandy. 

Koncem 30. let se rozvíjí systematický experimentální výzkum, který ostře vyvrací 

některé výchozí hypotézy „teorie magické střely“. Následující období znamená popření 

neomezené mediální moci, neboť se odkrývají její limity v podobě dalších spolupůsobících 

faktorů (otázka konkrétního společenského a kulturního kontextu) a rozdílů mezi jednotlivými 

příjemci mediálních sdělení. Převažující koncepce byla později označena jako teorie 

selektivního vlivu [DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996]. Příkladem může být práce 

Lazarsfelda, Berelsona a Gaudeta The People’s Choice, věnovaná mediální kampani při 

amerických prezidentských volbách v roce 1940. Výzkum se zaměřil na sociální a 

psychologické charakteristiky publika, roli sociálních vazeb, na motivaci a postoje, s nimiž 

příjemci k médiím přistupují. V důsledku jistého rozčarování, stejně jako přílišného důrazu na 

zkoumání krátkodobých účinků na jednotlivce, dochází k podceňování moci médií a 

přehlížení dlouhodobých účinků v celospolečenské perspektivě.  

Zásadní obrat přichází počátkem 60. let. Významným impulzem pro přehodnocení 

teorie „nulového účinku“ [McQuail, 2009] bylo rozšíření televize v průběhu 50. a 60. let, 

doprovázené, stejně jako nástup každého nového média, vlnou nadšení, očekávání i obav. 

Toto období znamená částečný návrat k pojetí silných médií – pozornost se obrací 

k dlouhodobým a nepřímým účinkům (role médií v procesu socializace). Studium účinků 

se zaměřilo na otázky poznávacích procesů a zkoumání kontextů, v nichž publikum mediální 

sdělení přijímá, na roli veřejného mínění, víry, ideologie a kultury. Poprvé se objevují 

koncepty „nastolování agendy“ (agenda-setting; McCombs a Shaw) či „spirály mlčení“ 

(Noelleová-Neumannová), „teorie vzorů“ (Bandura) a „kultivační teorie“ (Gerbner). Poslední

dvě zmíněné teorie blíže přibližuje Kapitola 3.1, věnovaná vlivu médií na dětské publikum.

V 70. letech vzrůstá zájem o principy fungování mediálních organizací, analýzu 

mediální textů (zejména zpravodajských obsahů) a zkoumání způsobu, jakým publikum 

interpretuje mediální sdělení. Dodnes převažující koncept označuje McQuail jako teorii 

„dohodnutého“ vlivu médií, nebo také „sociálně-konstruktivistický“ pohled na účinky 

médií: Média konstruují významy, které systematicky nabízejí publiku (obraz reality je 

v médiích specifickým a předvídatelným způsobem „rámován“). Příjemci nejsou pasivními 

konzumenty těchto významů, ale jejich aktivními spolutvůrci – na základě životní zkušenosti, 

pod vlivem dalších osob a společenských institucí si lidé vytvářejí vlastní pohled na svět i na 



sebe sama. Objevuje se pojem mediální realita, představující specifický typ sociální 

konstrukce reality, jejíž podoba je ovlivněna jak povahou společnosti, tak principy fungování 

mediálního průmyslu a produkce mediálních sdělení [McQuail, 2009, s. 470-474; DeFleur, 

Ballová-Rokeachová, 2009, s. 155-302; Jirák, Köpplová, 2009, s. 375-381].

1.2 Koncepce aktivního a pasivního publika

Teorie a výzkumy mediálních účinků mohou být klasifikovány též skrze rozlišení 

koncepce pasivního a aktivního publika. Jednotlivé teoretické pozice nemusí nutně stát 

v ostrém protikladu, spíše lze vysledovat postupný posun od představy izolovaných, 

„bezbranných“ příjemců mediálních sdělení, jejichž reakce jsou v podstatě jednotné a 

předvídatelné; k představě autonomních účastníků mediální komunikace, kteří si z nabídky 

mediálních sdělení svobodně vybírají, interpretují je a využívají ke svým potřebám.

Pojetí, zdůrazňující pasivitu publika je příznačné pro první, behavioristicky 

orientované, výzkumy mediálních účinků (např. soubor studií Film a mládež tzv. Paynova 

fondu z 30. let 20. století), pro kritickou teorii masové společnosti (frankfurtská škola), ale i 

pro „závislostní teorii“, kterou rozpracovala Ballová-Rokeachová s DeFleurem koncem 80. 

let. Zatímco podle teorie masové společnosti spočívá moc médií v zejména izolovanosti a 

anonymitě jednotlivých členů publika, které je neschopno samostatné kolektivní akce (bez 

prostřednictví médií). Podle „závislostní teorie“ spočívá moc médií v ovládání vzácných 

informačních zdrojů (informační povahu má nejen zpravodajství, ale i „zábavné“ pořady), 

které jedinci využívají k dosahování svých osobních cílů, jako jsou potřeba porozumění 

společnosti i sobě samému, potřeba orientace v jednání a v interakcích, potřeba hry: solitérní 

(odpočinek, uvolnění) i sociální (společné aktivity) [DeFleur a Ballová-Rokeachová, 1996, s. 

307-337].

K výrazné změně v přístupu ke studiu publika dochází podle Jiráka a Köpplové [2009] 

od 60. let 20. století, v důsledku „etnografického či lingvistického obratu“. Výzkum 

mediálních účinků se obrací k perspektivě jednotlivých členů publika a jejich nakládání 

s mediálními produkty. Tento posun předznamenává již teorie „selektivního vlivu“ – koncept 

dvoustupňového toku komunikace a „názorových vůdců“ (opinion leaders), rozpracovaná 

v 50. letech Lazarsfeldem a Katzem. Dalším příkladem může být „teorie užití a uspokojení“ 

(use and gratification theory), poukazující na skutečnost, že média plní v životě svých 

uživatelů některé významné, často nezastupitelné funkce. Lidé si z nabídky mediálních 



produktů aktivně vybírají podle svých potřeb. Zdrojem uspokojení nemusí být pouze mediální 

obsah, ale také samotný proces přijímání (konzumace) těchto obsahů.

Koncept aktivního publika se nejvýrazněji prosazuje v 70. a 80. letech, v pracích Lulla 

a Hobsonové, zabývajících se procesy interpretace mediálních sdělení a rolí médií 

v každodenním životě. Za nejvýznamnější bývají považovány práce představitelů tzv. 

birminghamské školy1, zejména Hallův „model zakódování a dekódování“. Podle tohoto 

modelu se výsledné vyznění mediálního sdělení (interpretace příjemcem) může podstatně lišit 

od původního záměru podavatele (původce sdělení). Příjemce se stává spolutvůrcem 

výsledného sdělení, rovnocenným účastníkem mediální komunikace (např. Fiske říká, že 

publikum disponuje „sémiotickou mocí“) [Jirák, Köpplová, 2009, s. 218-228; McQuail, 2009, 

s. 89-121].

Zdůrazňování aktivity publika neznamená úplné popření moci médií. Jde spíše o obrat 

od přenosového modelu komunikace ke konstitutivnímu pojetí. Podle přenosového modelu je 

podstatou komunikace vyslání a přijetí určitého sdělení. Konstitutivní (kulturální) model tento 

proces problematizuje a komunikaci vysvětluje jako interakci ve sdíleném socio-kulturním 

prostoru [Jirák, Köpplová, 2009, s. 25-34]. Porozumění procesu dekonstrukce významů 

mediálních sdělení umožňuje zkoumání skrytých poselství a kulturních diskurzů, jež mohou 

sloužit k ideologické manipulaci či legitimizaci stávajícího rozdělení moci.  

2. Mediální gramotnost – vymezení pojmu

S otázkou síly mediálních účinků úzce souvisí otázka kompetence mediálního publika. 

Má-li být příjemce mediálních sdělení dostatečně kritický a nezávislý, měl by disponovat 

jistou mírou mediální gramotnosti. Přestože podobné úvahy lze v historii myšlení o médiích, 

v sociologii, ve filosofii či pedagogice nalézt mnohem dříve, samotný pojem mediální 

gramotnosti je pojem relativně nový, alespoň v české terminologii. V této kapitole představuji 

jak definice vybraných autorů, tak svoji vlastní operacionalizaci, vytvořenou za účelem 

souvisejícího výzkumu. 

Z hlediska vymezení pojmu mediální gramotnosti, jež bývá zpravidla formulováno 

velmi obecně jako „série komunikačních kompetencí, zahrnujících schopnost vyhledávat,

analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech“ [Revue pro 

média] nedochází mezi citovanými autory k zásadním rozporům. Rozdíly lze najít spíše 

                                                            
1

Centrum pro studium současné kultury, založené v roce 1964, na jehož půdě se rozvinula poststrukturální 
tradice tzv. kulturálních studií. Kulturní studia chápou média součást populární kultury, kterou v jistém smyslu 
rehabilitují - obracejí k ní pozornost jako k významnému zdroji poznatků o společnosti.



v důrazu na určité aspekty mediální gramotnosti a pramení z odlišných pojetí vztahu médium–

publikum. Na mediální gramotnost může být pohlíženo jako na nutnou obranu proti mediální 

manipulaci a stereotypizaci, jako na předpoklad samostatného myšlení a občanské participace, 

nebo jako na cestu k efektivnějšímu využívání potenciálu médií [Numerato, 2004]. Za 

pozornost stojí také to, jak jednotliví autoři mediální gramotnost strukturují, tj. co považují za 

její základní složky – viz dělení na poznatky a dovednosti (Jirák), význam osobního postoje a 

zkušeností (Potter), rozlišení mikro- a makro-úrovně mediální gramotnosti (Meyrowitz).   

V českém prostředí je mediální gramotnost asi nejčastěji chápána ve smyslu definice 

Jiráka a kol., tedy jako „nová svébytná kompetence účastníků komunikačního života“

v medializované společnosti, schopnost „žít s médii“, ale také jako „dimenze současného 

občana“ - předpoklad aktivní účasti jednotlivce na veřejném dění [Jirák, Wolák, 2007, s. 6-7].

Mediální gramotnost podle Jiráka tvoří: a) poznatky, umožňující jak kritický odstup od 

médií, tak maximální využití potenciálu médií jako zdroje informací a zábavy; b) dovednosti, 

které dovolují a usnadňují tento kritický odstup i kontrolu vlastního využívání médií 

[Mičienka, Jirák, 2007, s. 9].  

Význam mediální gramotnosti originálně formuluje například Bína. Mediální 

gramotnost lze podle něj chápat jako dospělost v nejširším smyslu, tj. „zodpovědnost za 

komunikaci“, předpoklad osobní suverenity, schopnosti myslet samostatně: „Je třeba 

vychovávat a vzdělávat lidi ke zdatnosti účinně vstupovat do silových komunikačních 

transakcí. A k realistické etické strategii: primárně odstraňovat svou slabost (rétorickou 

neschopnost, komunikátorskou a prezentační neznalost, funkční a mediální negramotnost), a 

(až) sekundárně dospívat k rozhodnutí (ochotě) zdržet se v konkrétních situacích zneužívání 

své nabyté síly“ [Bína, 2005, s. 31 a 45].  

Potter vymezuje mediální gramotnost jako „soubor perspektiv“, které aktivně 

užíváme, když interpretujeme význam mediálních sdělení. Za tři „stavební kameny“, jež tuto 

gramotnost vytvářejí, považuje: osobní postoje (naše cíle a motivace, s nimiž přistupujeme ke 

konkrétnímu mediálnímu obsahu), vědomosti (soubory uspořádaných informací) a dovednosti 

(analýza, vyhodnocení, seskupení, indukce, dedukce, syntéza, abstrakce). Cíle a motivace jsou 

naší energií a záměry, informace z médií a z reálného světa tvoří hrubý materiál, který 

opracováváme s využitím nástrojů a svalů, sílících praxí - našich dovedností.

Potter dále poukazuje na „vícerozměrnost“ mediální gramotnosti, neboť schopnost 

správně interpretovat mediální sdělení předpokládá získávat informace a budovat vědomosti 



nejen v oblasti kognitivní, ale také emocionální, estetické a morální. Říká, že bychom měli 

používat nejen mozek, ale i srdce, oči, uši a duši (svědomí). 

Mediální gramotnost je pod něj „kontinuum, nikoli kategorie“. Nelze tvrdit, že někdo 

nemá žádnou mediální gramotnost, nebo že někdo dosáhl nejvyššího stupně – vždy existuje 

možnost zlepšení. Pozice jednotlivce v tomto kontinuu záleží na síle jeho celkové 

perspektivy, která vychází do velké míry z osobních zkušeností, proto se z hlediska míry a 

struktury mediální gramotnosti lidé mezi sebou velmi liší [Potter, 2001, s. 12-21].

Meyrowitz rozlišuje tři základní typy mediální gramotnosti, z nichž každý je spjat 

s jiným vymezením pojmu médium. První typ mediální gramotnosti vychází z nejběžnější 

definice média jako nosiče sdělení a znamená schopnost rozumět mediálním obsahům (media 

content literacy), přijímat a analyzovat mediální sdělení, dešifrovat zamýšlená, ale i 

nezamýšlená, skrytá poselství a vědět, že druzí lidé mohou stejné sdělení interpretovat 

odlišně. 

Druhý typ mediální gramotnosti vychází z představy média jako jazyka – každé 

médium má svou vlastní „gramatiku“, které je třeba se naučit, abychom byli schopni rozumět 

obsahu (media grammar literacy). Způsob výroby, grafické a technické zpracování se 

promítají do výsledné podoby mediálního sdělení v např. podobě členění zprávy, zdůraznění 

určitých prvků, záměrných i nezáměrných zkreslení. Základní mediální gramotnost v tomto 

smyslu znamená rozumět specifickým faktorům ovlivňujícím mediální produkci, pokročilá 

gramotnost přináší možnost využití těchto znalostí při vlastní mediální produkci a vnímání 

kulturního a institucionálního kontextu mediální produkce. 

Třetí typ mediální gramotnosti vychází z koncepce médií, kterou nejlépe vystihl 

McLuhan ve svém výroku: „Médium je poselství“2. Noviny, rozhlas či televize jsou 

svébytnými komunikačními prostředky, které mají specifické možnosti a omezení a které 

zásadním způsobem ovlivňují naše vidění světa. Povaha určitého média je spojena s určitým 

druhem komunikace. Mediální gramotnost z hlediska znalosti podstaty jednotlivých médií 

(medium literacy) na tzv. mikro-úrovni znamená vědět, jaké komunikační prostředky jsou 

vhodné pro jaké typy interakcí (např. rozdíl mezi osobním rozhovorem a komunikací přes 

internet), na makro-úrovni pak všímat si toho, jaké změny ve společnosti přináší rozšíření 

určitého masového média [Meyrowitz, 1998].      
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„Medium is the message“ – McLuhan: Understanding media, 1964 (Jak rozumět médiím, 1991)



Koncepce citovaných autorů se vzájemně doplňují a v souhrnu podávají komplexní, 

mnohovrstvý obraz mediální gramotnosti. V jejím základu jsou osobní postoje, schopnosti a 

dovednosti, další rovinu tvoří vlastní životní zkušenosti a zkušenosti s médii, obecné 

vědomosti a základní poznatky o problematice médií, jakýmsi završením pak je schopnost 

vidět věci v širší perspektivě, v celospolečenském kontextu.

Operacionalizace mediální gramotnosti, kterou používám ve vlastním výzkumu, 

částečně reflektuje všechna výše citovaná pojetí. Podobně jako tito autoři, chápu mediální 

gramotnost jako komplexní kompetenci (či soubor perspektiv), jež je zárukou jisté autonomie 

příjemce mediálních sdělení a umožňuje zaujímání vlastních postojů a názorů. 

Pojem mediální gramotnost vymezuji prostřednictvím strukturace na jednotlivé 

složky: schopnost interpretace mediálních sdělení, vnímání specifik jednotlivých médií, 

chápání podstaty novinářské práce a znalost obecných principů fungování médií. Takovéto 

vymezení mediální gramotnosti se pravděpodobně nejvíce blíží pojetí, jaké nabízí Meyrowitz

(více k operacionalizaci viz Kapitola 8.2). 

3. Média a dětské publikum

Dětské publikum je obecně vnímáno jako nekompetentní, bezbranné vůči ideologické 

manipulaci, propagačním technikám a dalším nežádoucím účinkům. Avšak je důležité si 

uvědomit, že toto publikum není jakousi homogenní, anonymní masou příjemců, ale je 

tvořeno dětmi různých věkových skupin, jedinečnými osobnostmi s vlastními zájmy a 

zkušenostmi, disponujícími různou mírou mediální gramotnosti.   

V následujícím textu nejprve shrnuji obecně rozšířené představy o vlivu médií na děti 

a dospívající, jež mají často podobu laických obav z nežádoucích účinků, předsudků a 

empiricky nepotvrzených hypotéz. Dále představuji některé z často citovaných teoretických 

modelů, které vysvětlují, jak mohou média ovlivňovat dětské chování a postoje - Bandurovu 

teorii sociálního učení, teorii nápodoby S. Tisserona a „kultivační teorii“ G. Gerbnera.

Zabývám se specifiky dětského publika, rozvojem kognitivních schopností, důležitých pro 

vnímání mediálních sdělení, otázkou emočního a morálního zrání. V duchu koncepce 

aktivního publika odmítám představu, že dětský příjemce je vůči vlivu médií naprosto 

bezbranný. Přikláním se k Potterově pojetí a rozvoj mediální gramotnosti chápu jako 

pozvolný, nikdy neuzavřený proces získávání nových perspektiv.  



3.1 Vliv médií na chování a postoje

Otázka vlivu médií na dětské publikum se stává častým námětem odborných studií, 

novinových článků i laických diskusí. McQuail [2009] shrnuje nejrozšířenější obavy, jež 

v podobných debatách zaznívají: obava ze vzrůstající sociální izolace dítěte, z omezení času a 

pozornosti pro samostatné studium, ze vzrůstající pasivity dítěte, z nedostatku pohybu, větší 

konzumace nezdravých potravin a souvisejících zdravotní potíží, z podrývání rodičovské 

autority, z podněcování k předčasným sexuálním zkušenostem a přehnané starosti o vlastní 

vzhled. 

Zvláštní znepokojení vyvolává problematika nevhodných mediálních obsahů -

zejména filmových a obrazových materiálů zobrazující násilí, nebo materiálů s otevřeně 

sexuálním charakterem; o nichž se předpokládá, že mohou u dětských diváků vyvolat strach, 

emoční neklid, změnu postojů nebo nežádoucí chování. Média však mohou na dětské diváky 

působit také pozitivně: například poskytnutím základny pro sociální interakce, pomocí při 

získávání vědomostí o světě, formováním společenských postojů a chování, osvětou, pomocí 

při sebepoznávání a hledání vlastní identity, inspirací a rozvíjením představivosti [McQuail, 

2009, s. 501].

K teoriím, které upozorňují na roli, jakou média sehrávají v procesu socializace, patří 

Bandurova „teorie vzorů“ (teorie sociálního učení). Podle Bandury může mít sledování 

různých modelů jednání, zobrazovaných médii, na děti stejný vliv jako sledování reálného 

jednání jiných osob (sociální učení). Děti se z mediální fikce učí, jak řešit situace 

v každodenním životě – např. na základě identifikace s hrdinou akčního filmu se dítě bude 

pokoušet řešit konflikty ve škole silou, neboť očekává, že takové jednání bude „odměněno“.

Tisseron rozpracoval teorii nápodoby modelového jednání v mediálním kontextu. 

Rozlišil nápodobu osvojovací (vážnou), kdy dítě přebírá určitý model jednání, protože 

očekává jeho společenskou akceptaci; nápodobu imitační (nápodobu hrou), kdy dítě 

modelové jednání napodobuje pro vlastní potěšení, či pro jeho symbolickou hodnotu; a 

nápodobu traumatickou, psychické osvojení (zvnitřnění), které může mít podobu introjekce 

nebo inkluze. Introjekce předpokládá schopnost dostatečně analyzovat mediální sdělení, 

možnost přizpůsobit tempo přijímaných obrazů kapacitám vlastní psychické soustavy – to je 

podstatně snazší při sledování statického obrazu, než televizního vysílání. Častěji proto podle 

Tisserona dochází u dětských televizních diváků k inkluzi, kdy nedovedou plně porozumět 



vnímanému souboru informací. Dochází k předčasnému „uzavření“ zkušenosti, která nebyla 

dostatečně zpracována [Vlastník, 2005, s. 27-32].

Jiný pohled na účinky médií nabízí „kultivační teorie“ G. Gerbnera z konce 60. let. 

Na základě série výzkumů mezi televizními diváky se mu podařilo prokázat vztah mezi 

sledováním násilných obsahů a představami o míře násilí a nebezpečí, které diváky ve 

skutečnosti obklopuje. Televize ovlivňuje postoje svých uživatelů (především „náruživých 

diváků“) k okolnímu světu tím, že posiluje převládající obavy a předsudky, daří se jí tak 

„kultivovat“ (pěstovat) názory publika směrem k větší jednotě a shodě – vytvářet jakýsi 

hlavní, společensky významný, názorový proud [Jirák, Köpplová, 2009].

3.2 Mediální gramotnost v období dětství a dospívání

„To, co se říká o dětech jako televizních divácích, často vypovídá mnohem více o 

dospělých, kteří to říkají, než o dětech samotných,“ podotýká Burton [2003, s. 376].

V laických představách o vlivu médií na děti a dospívající se objevuje řada pochopitelných

obav, nepodložených předsudků i zjevných protimluvů. 

Dětské publikum především nelze chápat jako vnitřně nediferencované. Gunter a 

McAleerová  ve své studii Děti a televize z konce 90. let dokazují, že některé věkové skupiny 

dovedou s mediálními obsahy nakládat velmi aktivně a poučeně. Obzvláště dospívající bývají 

velmi selektivními uživateli, pečlivě si vybírajícími z nabídky mediálních produktů. Studie 

také vyvrací obecně rozšířené přesvědčení, že děti si prostřednictvím médií osvojují zejména 

takové modelové chování a postoje, které jsou nejméně žádoucí – velmi časté je například 

formování představ o budoucím povolání, což lze považovat spíše za pozitivní mediální 

účinek [Burton, Jirák, 2003].  

Obecně lze předpokládat, že mediální gramotnost roste s věkem dítěte – v závislosti na 

rozvoji kognitivních schopností, emocionální a morální zralosti, zkušenostech z každodenního 

života i zkušenostech s určitým typem mediálního obsahu. 

Někteří autoři, čerpající z poznatků převážně psychologických výzkumů, ukazují, jak 

se proměňuje vnímání a schopnost porozumění televiznímu vysílání v závislosti na věku 

dítěte: Děti dovedou věnovat pozornost televiznímu programu již v 6 měsících života (po 

dobu až 16 minut), vnímají ale pouze proměny obrazu. V 13 měsících umějí rozlišit postavu 

od pozadí, ve 30 měsících se zvyšuje schopnost věnovat televizi pozornost a ve 3 letech už 

děti mívají svůj oblíbený televizní pořad. Mnoho dětí se v tomto věku dívá na televizi až 1-2 



hodiny denně, sledování programu má „průzkumný“ charakter – zaměřují se na jednotlivé 

prvky, zaujme je výrazný pohyb, barva, hudba nebo zvukové efekty; mají problém vnímat 

smysl příběhu po dobu delší než 1-2 minuty. Ve věku 4 let vědomě vyhledávají určité prvky 

příběhu, týkající se zápletky. Předškolní děti ještě příliš nerozlišují mezi realitou a fikcí.

Výraznější pokrok v porozumění sledovanému ději nastává ve věku 6 až 8 let. Děti 

vnímají chronologii vyprávění, dovedou předvídat vývoj děje a identifikovat podstatné prvky 

příběhu. V 7 letech již udrží pozornost po 70 % času stráveného u televize. 8leté děti většinou 

bez problémů rozlišují mezi jednotlivými druhy reality – mezi smyšleným příběhem a 

skutečností [Vlastník, 2005; Potter, 2001; Burton, Jirák, 2003].  

Za nejsnáze ovlivnitelné publikum jsou považovány děti ve věku kolem 9 let, které 

jsou již natolik rozumově vyspělé, aby rozuměly např. běžným televizním pořadům, 

pamatovaly si děj příběhu a charakteristiky jednotlivých postav. Na druhé straně však děti 

v tomto věku ještě nedovedou od zobrazované skutečnosti zaujmout dostatečný odstup a 

přesněji rozlišovat význam příběhu. Kritičnost dětských diváků je omezována značnou 

sugestibilitou, tendencí vžívat se do sympatických postav příběhu [Vágnerová, 1996, s. 210].

Schopnost porozumění a kritického odstupu vzrůstá od 11 let věku. Při interpretaci 

shlédnutého filmu se děti již tolik neorientují na detaily a jsou schopny vystihnout hlavní 

myšlenku, vyznění celého příběhu, stejně jako role a motivy jednotlivých postav. Děti ve 

věku 10-12 let chápou také komerční smysl reklamy a k reklamním sdělením bývají velmi 

skeptičtí, zejména pokud mají vlastní zkušenosti s inzerovaným druhem produktu, nebo 

dostatek vědomostí z dané oblasti [Vlastník, 2005; Potter, 2001].  

Potter shrnuje důležité mezníky v rozvoji mediální gramotnosti, vychází přitom z 

Piagetovy teorie kognitivního vývoje, Golemanova pojmu emoční inteligence a Kohlbergova 

rozlišení stádií morálního vývoje. Jednotlivá období řadí chronologicky a označuje je jako: 

získávání základů (během 1. roku života dítěte; poznávání jiných lidských bytostí a věcí), 

osvojení jazyka (2-3 roky, seznámení s vizuálními a zvukovými médii), osvojení vyprávění (3-

5 let, rozvoj směrem k chápání rozdílů mezi realitou a fikcí), rozvíjení skepticismu (5-9 let, 

dítě si vybírá mezi pořady, postavami a jednáními), intenzivní rozvoj (od 9 let do dospělosti, 

silná motivace k vyhledávání informací o určitých tématech), dalšími etapami, jimž může, ale 

také nemusí procházet během dospělosti jsou získávání zkušeností, získávání kritického

nadhledu a společenská zodpovědnost [Potter, 2001, s. 21-23].



4. Mediální výchova jako součást formálního vzdělávání

Tato kapitola představuje koncept mediální výchovy v kontextu pedagogiky a 

mediálně-vědní teorie. Perspektivu těchto oborů, na jejichž půdě se odehrává důležitá diskuse 

ovlivňující obecné pojetí mediální výchovy (včetně postojů a strategií rodičů), nelze v žádném 

případě opomíjet. Navíc, škola je jedním z důležitých činitelů, který může, vedle rodinného 

prostředí, výrazně ovlivňovat mediální gramotnost dítěte.

Chápeme-li mediální gramotnost jako kompetenci svého druhu, pak mediální výchova 

je způsobem, jak tuto kompetenci rozvíjet – oblastí, resp. tématem vzdělávání [Jirák, Wolák, 

2007, s. 4]. Jirák a Köpplová nabízejí přehlednou klasifikaci jednotlivých typů mediálního 

vzdělávání: rozlišují mezi systematickou mediální výchovu veřejnosti, která může mít formu 

školní i mimoškolní; akademickým/ profesním vzděláváním v podobě vzdělávání učitelů, 

mediálních studií nebo novinářského vzdělávání a mezi mediální osvětou, realizovanou

prostřednictvím médií (mediální kritika, ombudsmani, dodržování profesních kodexů, tj. 

„systém odpovědnosti médií“), dále formou veřejných informací (např. označováním 

„přístupnosti“ pořadů, videoher a webových stránek), i formou občanských aktivit [Jirák a 

Köpplová, 2009, str. 374].

Následující text ve stručnosti seznamuje s vývojem rozmanitých koncepcí mediální 

výchovy, jejichž podoba vždy odrážela specifickou sociální, politickou, kulturní i 

ekonomickou situaci dané země, stejně jako převažující přístup ke studiu médií a mediálního 

publika. Představuji nejčastější metodické přístupy ve výuce mediální výchovy: 

hermeneuticko-kritickou tradici a relativně nový koncept „learning by doing“. Blíže se věnuji 

situaci v České republice, kde je mediální výchova zaváděna do školní výuky v rámci 

Rámcového vzdělávacího programu. 

4.1 Historie a současnost mediální výchovy

Koncept mediální výchovy se rozvíjí spolu s kritickým myšlením o médiích. Potřebou 

zvyšování kompetencí publika se například již ve 30. letech 20. století zabývají Leavis a 

Thompson v knize Culture and Environment: The Training of Critical Awareness, zaměřené 

na obranu vysoké kultury. Významným impulsem k rozvoji mediální výchovy v poválečném 

Německu byla zkušenost se zneužitím médií k nacistické propagandě. Kritická analýza 

zpravodajských textů se zde stala povinnou součástí školní výuky již koncem 40. let. 



Odlišná pozice mediální výchovy v jednotlivých zemích byla ovlivněna specifickým 

společensko-politickým kontextem: zatímco v zemích sovětského bloku by podobné iniciativy 

znamenaly v podstatě rozkrývání státem řízené ideologické propagandy, v zemích s rychle se 

rozvíjejícím mediálním průmyslem, kde sílily obavy z komercializace médií a šíření 

nevhodných mediálních obsahů (problematika televizního násilí), byla tématům ochrany 

publika věnována zvýšená pozornost. 

Respektovanou pozici získala mediální výchova zejména ve Spojených státech (v 

důsledku převažující teorie mocných médií), ve Velké Británii se rozvíjela v rámci 

kulturálních, resp. mediálních studií). V Latinské Americe bylo prosazování mediální 

výchovy do učebních osnov součástí politiky odstraňování sociální nerovnosti – nerovného 

přístupu k informacím. 

V 80. letech 20. století roste zájem o problematiku mediální výchovy také v Evropě. 

Dnes je mediální výchova zaváděna do školní výuky ve všech státech Evropské unie3, 

vyučována je i v některých afrických zemích, kde její rozvoj podporuje organizace UNESCO. 

Mediálně-výchovná témata bývají často iniciována samotnými pedagogy a stávají se 

nepovinnou součástí školního kurikula také v dalších zemí, např. v Rusku [Jirák - Medfejeton; 

Numerato, 2004; Niklesová, 2007; Ištvánková, 2007].

4.2 Hermeneuticko-kritický přístup a koncept „learning by doing“ 

Ve školní výuce mediální výchovy v současnosti převažují dvě základní koncepce: 

tradiční hermeneuticko-kritický přístup a koncept „dovednostní“. Přestože každá z koncepcí 

vychází z jiných teoretických východisek a jiných definic mediální gramotnosti, rozhodně 

nejsou neslučitelné, což dokládá mimo jiné metodika mediální výchovy na českých školách.

Hermeneuticko-kritický přístup (někdy také označovaný jako tradiční) vychází 

z kritických teorií médií a je orientovaný na analýzu a interpretaci mediálních sdělení. 

Prostřednictvím osvojení základních teoretických poznatků o mechanismech mediální 

produkce a recepce symbolických sdělení se žáci učí zaujmout kritický odstup, vnímat 

přítomná zkreslení a skryté významy v mediálních obsazích. Žáci se také učí chápat kulturní 

podmíněnost (relativismus) určitých hodnotových soudů. Tato vzdělávací koncepce se 

prosazuje zejména v kontinentální Evropě, Skandinávii a Kanadě.

                                                            
3

Zavádění mediální výchovy do škol vychází z Lisabonské strategie, přijaté Radou Evropy pro léta 2000-2010.  



Koncept „learning by doing“ (dovednostní, teleologický) je založený na myšlence 

„učení praxí“. Byl do velké míry reakcí na rozšíření nových technologií, které proměňují 

vztah publikum-médium (příjemce se stává více aktivní, technologie umožňující mediální 

produkci jsou relativně dostupné). Žáci poznávají principy fungování médií prostřednictvím 

vlastní mediální praxe – formou praktických projektů a cvičení, společnou prací v redakci 

školního časopisu, rozhlasu apod. Takto koncipovaná výuka také ověřuje možnosti využití 

nových komunikačních a informačních technologií ve školní praxi a v oblasti celoživotního 

vzdělávání. Dovednostní přístup vychází z tradice amerického školství, uplatňuje se ale i 

v dalších zemích [Jirák, 2011, afis.cz; Revue pro média].

4.3 Realizace mediální výchovy v praxi českých základních škol

Nový školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání) přinesl zrušení tradičních osnov a zavedení Rámcového 

vzdělávacího programu (RVP). Jednotlivé školy a jejich pedagogičtí pracovníci získali větší 

autonomii a stali se aktivními spolutvůrci Školních vzdělávacích programů, platných od 

školního roku 2007/2008. Důraz již není kladen na závazný obsah a formu výuky, ale na tzv. 

klíčové kompetence - výsledné znalosti a dovednosti, které si děti osvojí a které by měly umět 

využít v praxi. 

Interdisciplinární podstatě klíčových kompetencí odpovídá také požadavek, aby byla 

do výuky zavedena průřezová témata, jež by vytvořila jakési pojítko mezi jednotlivými 

specializovanými předměty i mezi školními znalostmi a životní praxí. Průřezová témata mají 

podporovat vytváření obecnějších postojů a osobnostní rozvoj. Jedním z průřezových témat, 

doporučeným v rámci RVP je i Mediální výchova4. 

Hlavním autorem koncepce mediální výchovy pro RVP je J. Jirák, který za hlavní cíl 

takto zaměřené výuky považuje „rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby 

využívání médií byla činnost, kterou má jedinec co nejvíce pod vlastní kontrolou a již si 

dokáže řídit tak, aby mohl mediální nabídky co nejvíce využít“ [Jirák, 2010, rvp.cz].

Průřezová témata školy nejčastěji realizují formou integrace do jiného vyučovacího 

předmětu, méně často v podobě projektů či samostatných předmětů, případně kombinací obou 

variant - povinný základ žáci získají formou průřezových témat, následně si mohou vybrat 

                                                            
4 Další průřezová témata, formulovaná RVP: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.



specializovaný volitelný předmět (s touto praxí se lze setkat spíše na víceletých gymnáziích, 

než na základních školách).  

Jak naznačují výsledky pilotního projektu Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), 

učitelé zpravidla považují průřezová témata za důležitá, často se však při jejich realizaci 

potýkají s nedostatkem času (průřezová témata bývají vnímána jako konkurence vzdělávacím 

obsahům specializovaných předmětů) [VÚP, 2009]. Častými překážkami v realizaci mediální 

výchovy bývá nedostatečné technické zázemí (nedostatek počítačů, chybějící „mediální 

dílna“), špatné vybavení školní knihovny, dále nedostatek metodické opory či „proškolení“ 

učitelů [Bělohradská in Mašek a kol., 2010, s. 67-73].

5. Mediální výchova jako součást výchovy v rodině

Téma mediální výchovy v rodině stávající odborná diskuse, probíhající v kontextu 

mediálních věd, poněkud opomíjí. Dalo by se říci, že se jedná o pojem „vypůjčený“, 

přenesený z oblasti formálního vzdělávání do sféry rodinného prostředí, jež je z pohledu 

vědeckého zkoumání daleko méně přehledné a mnohem více proměnlivé. Rozdíl mezi tím, co 

pracovně označuji jako pedagogický koncept a sociologický koncept mediální výchovy, 

vnímám jako rozdíl mezi užším a širším pojetím mediální výchovy. Zatímco v pedagogické 

perspektivě výrazně převažuje koncept formálního mediálního vzdělávání, v němž hraje 

primární roli škola, v sociologické perspektivě lze chápat mediální výchovu jako součást 

procesu socializace, v němž hraje významnou roli, vedle školy, právě rodinné prostředí.

Rodinné prostředí hraje v socializačním procesu primární roli, ovlivňuje psychický i 

kognitivní vývoj jedince. Je to zpravidla rodina, kde dítě poprvé rozvíjí své komunikační 

dovednosti, odkud přebírá hodnotové hierarchie a kulturní vzorce, stejně jako modely jednání 

a řešení problémů, kde se také poprvé setkává s rozmanitými druhy mediálních obsahů (i 

později, během dospívání, bývá rodinné prostředí místem, kde se odehrává většina mediální 

konzumace).    

V této kapitole zdůrazňuji specifika socializační funkce rodiny, spočívající v jisté 

exkluzivitě, individuálním přístupu k dítěti a zvýšené afektivitě v rodinných vztazích.

Naznačuji, jak mohou faktory rodinného prostředí ovlivňovat psychický a kognitivní vývoj 

dítěte. Vymezuji pojem mediální výchova v rodině a krátce se zamýšlím nad specifiky a 

limity rodičovského mediálně-výchovného působení v porovnání s možnostmi formalizované 

školní výuky.



5.1 Rodina jako primární socializační činitel

Rodina hraje v životě člověka jedinečnou, nezastupitelnou roli, je primárním 

socializačním činitelem, který dítěti zprostředkovává sociokulturní zkušenost a činí tak zcela 

specifickým způsobem. Zejména v ranném dětství má rodina téměř výhradní vliv. „Rodina 

pro malé dítě představuje svět, zahrnuje všechnu dosavadní zkušenost“ [Šeďová, 2007, s. 24]. 

V rodinném prostředí se dítě učí komunikačním dovednostem a pravidlům sociální interakce, 

určitému způsobu uvažování, hodnocení a řešení problémů. Rodina plní socializační funkci 

specifickým způsobem jednak ve smyslu vlastní interpretace sociokulturních vzorců (rodina 

jako zdroj variability společnosti), jednak ve smyslu individuálního přístupu k dítěti. Rodina 

je také místem sociální reprodukce - interpretace sociokulturních vzorců může být silně 

sociálně podmíněna.

Vágnerová [1996] připomíná, že pro psychický i kognitivní rozvoj dítěte je důležitý 

pozitivní citový vztah - akceptace a důvěra ze strany rodičů podporuje sebejistotu a 

vyrovnanost dítěte, posiluje efekt učení a podněcuje další rozvoj. Svou roli hraje také úroveň 

kontroly a zpětná vazba při plnění rodičovských požadavků. „Mezi chováním rodičů a 

rozvojem mnoha dětských vlastností a projevů (jako je osobní jistota a samostatnost v řešení 

problémů nebo opačná tendence, úzkostnost a potřeba dodržovat naprosto přesně stanovená 

pravidla) je vztah přímé úměrnosti“ [tamtéž,s. 6].

K důležitým charakteristikám rodinného prostředí patří podle Šeďové „afektivní 

nabitost“, tedy převaha emocionálního aspektu nad věcným aspektem. Zvýšená afektivita 

souvisí také s obecnou proměnou rodinných vztahů. Zatímco v tradiční rodině pramenila 

poslušnost dítěte v respektu k autoritě rodičů, podepřeném náboženskou vírou a tradicí 

(nadosobními normami), v moderní rodině se novým zdrojem rodičovské kontroly stává 

intimita: děti se chovají tak, aby neztratili přízeň a lásku rodičů [Šeďová, 2007].

Míra vlivu rodinného prostředí slábne spolu s tím, jak člověk dospívá. „Stupně 

k dospělosti jsou stupni k emancipaci od rodičovského vlivu“ [Možný, 2008, s. 168]. Po 

nástupu do mateřské školy a zejména během povinné školní docházky sílí vliv vrstevnické 

skupiny a také médií, jejichž účinky vrstevnické skupiny částečně zprostředkovávají i 

umocňují (např. oblíbené filmy se stávají námětem společných her a rozhovorů). Rodina 

postupně ztrácí svůj dominantní vliv. Možný dále upozorňuje na skutečnost, že nejrychleji 

slábne vliv rodin v určitém ohledu „slabších“ (rodin neúplných, nebo rodin s deficitem 

v kulturním a ekonomickém kapitálu) [tamtéž].



Podle Colemanovy studie Společnost adolescentů z roku 1961 [in Možný, 2008] závisí

intelektuální vývoj dítěte ještě dlouho po pubertě více na jeho rodinném prostředí a 

společenském zařazení než na úrovni studované školy. Podle závěrů Colemanova výzkumu 

zaujímá druhé místo za vlastní rodinou úroveň rodinného prostředí spolužáků (děti z nižších 

vrstev měly lepší studijní výsledky ve třídách se spolužáky s lepším sociálním zázemím).

5.2 Mediální výchova v rodině – vymezení pojmu

Mediální výchova v rodině může probíhat jak v podobě určitého vědomého záměru, 

tak ve formě neuvědomované, nezáměrné. Rodiče se mohou snažit záměrně omezovat a 

kontrolovat, kdy a k jakým aktivitám dítě média využívá, mohou ho ale ovlivňovat také 

nepřímo – svým vlastním postojem k médiím a vlastním uživatelským chováním. 

Rozlišení neintencionálního a intencionálního působení rodičů na mediální gramotnost 

a uživatelské chování dítěte provádí Šeďová [2007], ve svém „dvousložkovém modelu 

rodinné socializace dětského televizního diváctví“, který rozděluje na nereflektované „domácí 

rutiny“ a vědomou mediální výchovu. Mezi „domácí rutiny“ zahrnuje každodenní, opakující 

se činnosti rodičů a dalších rodinných příslušníků (např. sledování televize při jídle, 

pravidelné sledování večerních zpráv…), pod pojem rodinná mediální výchova naopak řadí 

„záměrné působení rodičů na dítě s cílem pozitivně ovlivnit způsob, jakým sleduje televizi a 

efekty tohoto sledování“ [s. 118]. Šeďová dále poukazuje na to, že zatímco osvojení „domácí 

rutiny“ vyžaduje od dítěte zpravidla přizpůsobení potřebám dospělých, mediální výchova je 

orientována na potřeby dítěte a bývá z velké míry ovlivněna ideální představou rodičů o tom, 

jak by mělo uživatelské chování dítěte vypadat.

Domnívám se, že na takovéto vymezení mediální výchovy v rodině lze dobře navázat 

a definici zobecnit i ve vztahu k dalším druhům médií. „Rodinnou“ mediální výchovu tedy 

můžeme vymezit jako reflektované jednání rodičů s cílem ovlivňovat uživatelské chování 

dítěte a zvyšovat jeho kompetence jako příjemce mediálních sdělení, přesněji řečeno, rozvíjet 

jeho mediální gramotnost. 

Mediální výchova v rodině má v porovnání např. se školní mediální výchovou svá 

specifika i omezení. Výhodou je zejména možnost individuálního přístupu – maximální 

přizpůsobení potřebám dítěte, jeho schopnostem a uživatelským zvyklostem. Jistým limitem 

jsou nároky na rodiče – efektivní mediálně-výchovná strategie předpokládá vyšší míru času 



tráveného s dítětem, stejně jako vyšší úroveň vlastní mediální gramotnosti (základní znalost 

principů fungování mediálního průmyslu a novinářské praxe).

O postojích rodičů k mediální výchově si můžeme udělat přibližnou představu 

z výzkumné zprávy Z. Slobody [Sloboda in Mašek a kol., 2010, s. 27-36], který analyzuje 

data z omnibusového šetření CVVM: Podle odpovědí respondentů by zodpovědnost za 

ochranu dětí před negativními účinky médií měli nést především rodiče (84 % resp. rozhodně 

souhlasí), dále stát (45 %), média samotná (42 %) a škola (39 %). Rodiče se považovali za 

spíše kompetentní ve vysvětlování „rizikových“ obsahů dětem, nicméně vyjádřili přání mít 

možnost využít odborné rady a institucionalizovaná doporučení ochrany (např. označení, pro 

jakou věkovou skupinu je vhodný daný televizních pořad, film nebo počítačová hra).

6. Mediální výchova v rodině – výzkum problematiky

Výzkumy věnované problematice mediální výchovy v rodině jsou v českém prostředí 

spíše ojedinělé. Daleko více studií a studentských projektů se týká problematiky školní 

mediální výchovy, což jistě souvisí i s aktuálností tématu (zavádění mediální výchovy do 

škol). Problematikou se dlouhodobě zabývá zejména pracoviště Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy a částečně také Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, která je 

zapojena do projektu EU Kids Online. Z výzkumný projektů bych ráda ve stručnosti zmínila, 

vedle výše citovaného projektu K. Šeďové a Z. Slobody, ještě práci A. Vavříčkové Děti a 

reklama, která zkoumá dětskou mediální gramotnost z hlediska schopnosti analyzovat 

reklamní sdělení [Vavříčková, 2010].

Výzkum problematiky „rodinné“ mediální výchovy má poměrně dlouhou tradici 

zejména ve Spojených státech, což opět souvisí s odlišným tempem rozvoje mediálního 

průmyslu a se silnou tradicí teorie mocných médií. Některé z níže citovaných výzkumů byly

realizovány v Anglii, Belgii a Nizozemí. 

V následujícím textu shrnuji poznatky vybraných výzkumů, které považuji za 

relevantní vzhledem k zaměření vlastního výzkumného projektu. Všímám si zejména 

klasifikace rodičovských mediálně-výchovných strategií (omezování a kontrola dětského 

užívání médií, poskytování obecnějších instrukcí, společné sledování) a rozlišení rodinných 

komunikačních schémat (protiklad otevřené komunikace a důrazu na názorovou konformitu). 

Většina citovaných výzkumů zaměřuje na otázku rodičovských strategií a uživatelského 



chování dítěte pouze ve vztahu k televizi, samostatnou kapitolu proto věnuji problematice 

internetu, který hraje v každodenním životě dnešních dospívajících stejně významnou roli 

jako televize, často možná ještě významnější [LSS Děti 2010]. 

6.1 Mediálně-výchovné strategie rodičů: předpoklady a účinky

Během posledních třiceti let byla zejména ve Spojených státech realizována řada 

výzkumů zaměřených na problematiku dětského televizního diváctví. V této souvislosti se 

v odborné literatuře objevuje anglický pojem parental mediation („rodičovská mediace“), 

někdy též parental guidance („poučení rodiči“), který v nejužším smyslu označuje 

„zprostředkovatelskou“ roli rodičů, ovlivňující dětskou interpretaci mediálních sdělení. 

V širším smyslu – jako rozvíjení mediální gramotnosti dítěte – lze výraz parental mediation

považovat za synonymum pojmu mediální výchova v rodině5.

Výzkumné studie v této oblasti lze z hlediska jejich zaměření rozdělit do tří kategorií: 

první se zabývají rozlišením jednotlivých typů mediální výchovy; další sledují postoje a 

motivace rodičů, vedoucí k preferování určité mediálně-výchovné strategie (mediation 

strategy, mediation behavior); poslední kategorie prací zkoumá vliv rodičovské mediálně-

výchovné strategie na dítě [Valkenburg et al., 1999].

K rozlišení mediálně-výchovných strategií bývá nejčastěji využíváno klasifikace, 

kterou počátkem 80. let navrhli Bybee a kol. [1982]. Jde o vymezení tří typů mediální 

výchovy v rodině: „omezování“ (restrictive guidance) – rodiče regulují množství času, které 

dítě tráví u televize, nebo druhy sledovaných pořadů; „instrukce“ (evaluative guidance6) –

rodiče rozmlouvají s dítětem o hodnotách zobrazovaných v televizi, ale také o principech 

fungování televizního průmyslu; „nahodilé poučení“ (unfocused guidance) –

nestrukturované, spontánní rozhovory o společně sledovaném programu. Bybee a kol. 

vypracovali škálu 14 výroků, která má v rámci dotazování indikovat jednotlivé typy 

mediálně-výchovných strategií.

                                                            
5 Osobně se přikláním k širšímu výkladu pojmu parental mediation. Výraz „rodičovská mediace“, který je 
v českém jazykovém prostředí užíván zcela ojediněle (viz projekt EU Kids Online), považuji za zavádějící a 
nekoncepční z hlediska související termilogie.
6
  Vedle výrazu evaluative guidance (Bybee) se používá také instructive mediation (Nathansonová, 

Valkenburgová)/ active mediation (Austinová) – „hodnotící/ aktivní mediální výchova", které lze chápat jako 
synonyma; v překladu preferuji výraz „instrukce“, neboť jej považuji za nejsrozumitelnější a nejpřesnější 
vzhledem k definici tohoto typu mediální výchovy (rodiče dítěti poskytují instrukce, které mu slouží jako obecné 
návody k interpretaci konkrétních mediálních sdělení).  



Tuto škálu ve svých výzkumech dodnes využívá řada autorů, někdy ovšem 

v pozměněné podobě. Například Valkenburgová a kol. [1999] považují Bybeeho koncept 

„nahodilého poučení“ za chybný metodologický konstrukt a jako třetí typ mediální výchovy 

navrhují zavést kategorii „společné sledování“ (social coviewing), jejímž hlavním 

indikátorem je skutečnost, že se rodič dívá na televizi spolu s dítětem. Ve svém výzkumu 

mimo jiné odhalují, že mezi nizozemskými rodiči je nejrozšířenější mediálně-výchovnou 

strategií „společné sledování“, že strategii „instrukce“ preferují spíše rodiče mladších dětí než 

dětí starších, nebo že strategii „omezování“ uplatňují zejména vysokoškolsky vzdělaní rodiče.

Austinová a kol. [1999] rozlišují mezi „souhlasnou“ a „nesouhlasnou“ mediální 

výchovou (positive/ negative parental mediation) a blíže zkoumají motivace rodičů, vedoucí 

k preferování určitého typu mediální výchovy. Ukazují, že „souhlasná“ mediální výchova

vychází z kladných postojů rodičů k televiznímu vysílání (přesvědčení o možnostech 

vhodného využití TV), může mít podobu přímého vyjádření souhlasu s obsahem vysílání, 

nebo sledování televize s dítětem (coviewing) a ve svém důsledku posiluje mediální sdělení. 

„Nesouhlasná“ mediální výchova bývá spojena s větší kritičností vůči obsahu televizního 

vysílání a s menší mírou sledování TV ze strany rodičů, vedle přímého odmítnutí či kritiky 

obsahu vysílání jsou její součástí i společné rozhovory o principech fungování televize a 

reklamy, výsledkem je oslabení mediálních sdělení.

Nathansonová [2001] odhaluje některé další souvislosti mezi postoji rodičů a jejich 

mediálně-výchovnými strategiemi: rodiče své strategie přizpůsobují typu televizního obsahu, 

přičemž nezanedbatelnou roli zde hrají jejich osobní preference, „divácký vkus“. Všímá si 

také perspektivy dítěte – toho, jak dítě interpretuje mediálně-výchovná poselství rodičů. 

Nejvýraznější shodu mezi výpověďmi rodičů a dětí nalézá v případě „omezující“ mediálně-

výchovné strategie, která dává dětem jednoznačný signál o postojích rodičů. Naznačuje, že 

mediálně-výchovné „instrukce“ mohou někdy vést k nezamýšleným důsledkům a že pasivní 

sledování televize s dítětem podporuje nekritické přijímání sledovaných obsahů.

Van den Bulck a Van den Berghová [2000] rozšiřují Bybeeho škálu výroků, původně 

konstruovanou pro klasifikaci výchovných strategií v souvislosti se sledováním televize, a 

aplikují ji na strategie rodičů ve vztahu k dětskému užívání dalších médií: ke hraní 

počítačových her, četbě knih a komiksů. Odhalují, že ve vztahu mezi dvěma médii, jejichž 

užívání dítěti přináší podobné uspokojení, existuje kompenzační efekt (omezování času, který 



smí dítě trávit sledováním televize, zpravidla vede k tomu, že dítě začne trávit více času 

hraním počítačových her, a naopak). Připomínají pozitivní vliv „ne-omezujících“ (non-

restrictive) forem mediální výchovy, které vytvářejí vhodné prostředí pro emoční, sociální a 

kognitivní rozvoj dítěte (i pouhé společné sledování TV může být vnímáno jako dobrá praxe, 

zejména u malých dětí). Všímají si také genderových rozdílů: Analýzy získaných dat ukazují, 

že mediálně-výchovné strategie rodičů nemají na chlapce žádný významný vliv. Tyto 

výsledky podle nich vyplývají jednak ze skutečnosti, že chlapci nereagují na verbální a 

informační podněty tak dobře jako děvčata, jednak odhalují nedostatečnost Bybeeho škály.

6.2 Obecný kontext komunikace v rodině

Několik výzkumných studií zasazuje problematiku mediální výchovy do širšího 

kontextu komunikace v rodině [Fujioka, Austin, 2002]. Vycházejí přitom z rozlišení 

rodinných komunikačních schémat (family communication patterns, FCP), jaké zavedl 

Chaffee a McLeod [1970]: rozlišení mezi schématem „orientace na názor“ (concept-

orientation), spočívajícím v otevřené, volné komunikaci a rovnocenné diskusi mezi členy 

rodiny (open communication style), a mezi schématem „sociální orientace“ (socio-

orientation), kladoucí důraz na konformitu, respekt k názoru rodičů a kontrolu dětského 

chování (control-oriented communication)7.

Tradiční vymezení schémat rodinné komunikace dle Chaffeeho a McLeoda

přeformulovává Ritchie [1991]. Modely rodinné komunikace nezkoumá z hlediska sdílených 

rodinných norem, ale všímá si rozdílné perspektivy jednotlivých členů rodiny. Daří se mu tak 

vyvrátit tvrzení, že „sociální orientace“ je spojena s harmonickými sociálními vztahy, které se 

projevují snahou vyhnout se sporům a dosáhnout společné shody. Podle Ritchieho zde hraje 

roli především prosazování moci a kontroly ze strany rodičů. Harmonické vztahy považuje 

naopak za projev „orientace na názor“, která je založena na rovnocenném postavení všech 

členů rodiny a na tom, že rodiče dítě podporují ve vytváření a zastávání vlastního názoru. 

Rozdíl mezi oběma schématy komunikace v rodině navrhuje reinterpretovat jako rozdíl mezi 

kontrolou (socio-orientation) a podporou (concept-orientation).

                                                            
7 Překlad výrazů concept-/ socio-orientation je problematický. V textu se držím co nejdoslovnějšího překladu, 
volně by bylo možno formulovat jako: „orientace na diskusi“/ „orientace na konformitu“.   



Fujioka a Austinová dokazují, že rodiče preferují takovou mediálně-výchovnou 

strategii, která odpovídají schématu komunikace v rodině. Podle výsledků výzkumu užívají 

rodiče s „orientací na názor”, z hlediska hodnocení mediálních obsahů, jak “souhlasnou”, tak 

“nesouhlasnou” strategii [positive/ negative parental mediation, Austin a kol., 1999] – rodiče 

příležitostně vyjadřují svůj souhlas s určitými prvky v televizním vysílání (např. kladně 

hodnotí jednání a charakter nějaké filmové postavy), zároveň v těchto rodinách převládá 

kritická diskuse, podporující skepticismus. Rodiče se “sociální orientací” preferují spíše 

“souhlasnou” mediální výchovu (možnou motivací je zde podle autorů snaha vyhnout se 

polemice) a snaží se omezovat a kontrolovat dětské sledování televize – zaváděním pravidel, 

případně využíváním technologií, které mají chránit děti před nevhodným obsahem vysílání 

(TV rating system8); tito rodiče také častěji sledují televizi společně s dítětem [Fujioka, 

Austin, 2002].

Budeme-li výsledky tohoto výzkumu interpretovat s ohledem na klasifikaci mediálně-

výchovných strategií dle Bybeeho [1982] a Valkenburgové [1999], můžeme předpokládat, že 

komunikační schéma “orientace na názor” vede k častějšímu užívání strategie “instrukce”, 

zatímco ke schématu “sociální orientace” se častěji váže strategie “omezování” a “společného 

sledování”.

6.3 Mediální výchova ve vzahu k internetu

Livingstonová a Helsperová [2009] pracují s konceptem internetové gramotnosti

(internet literacy), kterou lze považovat za specifický aspekt mediální gramotnosti. Autorky 

pojem definují jako: „vícerozměrný konstrukt zahrnující schopnost přístupu, analýzy, 

hodnocení a vytváření on-line obsahů“ (s. 311). Tyto dovednosti chápou jako součást ne-

lineárního, dynamického procesu učení. Připomínají, že na rozdíl od historicky starších druhů 

gramotnosti (čtenářská, televizní gramotnost), je osvojení internetové gramotnosti obtížnější a 

předpokládá využití zkušeností s jinými, zejména tištěnými médii i obecných dovedností, jako 

jsou analytické postupy a technická odbornost. K měření internetové gramotnosti autorkám 

slouží škála konkrétních dovedností a vlastní hodnocení uživatelské úrovně respondenta 

(internet self-efficacy). 

                                                            
8 Systém předpokládá kódování pořadů výrobcem nebo distributorem. Princip bodového hodnocení podle míry 
násilí, vulgárních výrazů či nahoty zobrazovaných postav. 



Výzkum potvrdil, že míra přístupu k internetu závisí na socioekonomickém statusu 

rodiny a na věku dítěte – s věkem též roste úroveň internetové gramotnosti. Ukázalo se také, 

že čím častěji děti internet využívají, tím častější je jejich zkušenost s potenciálně 

nebezpečnými či škodlivými obsahy. Při stejném přístupu k internetu jsou chlapci vystaveni 

větší míře rizika než děvčata, což pravděpodobně souvisí s větší tendencí chlapců k 

rizikovému chování (vyhledávání pornografických a násilných obsahů, poskytování osobních 

údajů).

Výzkumná studie Mitchellové a kol. [2003] která se blíže zabývá problematikou 

nežádoucích erotických a pornografických materiálů na internetu, naznačuje možné způsoby, 

jak děti ochránit před náhodným (nechtěným) setkáváním s takovými obsahy. Mezi 

rodičovské strategie ochrany dětí před internetovými riziky podle studie patří: a) 

stanovování pravidel a zákazů – vymezení činností, které jsou dítěti na internetu zakázány, 

omezování času stráveného on-line, povinnost dítěte žádat o povolení, kdykoli se chce 

“připojit”, b) různé formy kontroly (supervision activities) – vyptávání se, co dítě na internetu 

dělá, sledování monitoru, prohlížení historie navštívených stránek, souborů a disket, c) 

využívání filtrujících a blokujících počítačových programů.

Projekt EU Kids Online, probíhající v letech 2006-2009 ve 21 zemích, se pokouší 

shrnout závěry ze současných výzkumů věnovaných problematice dětí a online technologií. 

Vedle analýzy příležitostí a rizik spojených s dětským užíváním internetu se dotýká se také 

problematiky mediální výchovy v rodině. Všímá si postojů rodičů k internetu (obavy z 

možných rizik), jejich uživatelských dovedností a rozdílů mezi strategiemi rodičů v 

jednotlivých zemích (nižší či vyšší úroveň kontroly, souvislost s kulturními hodnotami a 

mírou rozšíření internetu): Obavy z možných rizik jsou častější v zemích s nižší mírou 

dětského užívání internetu (Francie, Portugalsko, Španělsko, Řecko) a u rodičů, kteří sami 

internet nepoužívají. Strategii nižší úrovně kontroly zastávají zejména rodiče v Dánsku a ve 

Švédsku, což jak naznačují autoři projektu může být výsledkem liberálnějšího přístupu k 

internetu, nebo větší důvěry ve své děti.

V závěrečné zprávě projektu jsou mediálně-výchovné strategie rodičů ve vztahu k 

internetu klasifikovány následovně: a) zavádění pravidel a omezení, b) sociální přístup –

společné sledování, sdílení zkušeností, rozhovory o internetu, c) používání technických 

nástrojů – filtrování, monitorování. „Obecně rodiče dávají přednost povídání si s dítětem o 

tom, co dělá, když je online, a také zůstávají poblíž, když je jejich dítě na internetu – u malých 

dětí především proto, že si rodiče přejí sdílet jejich zkušenosti a zážitky, u starších teenagerů 



proto, že si rodiče myslí, že pravidla nefungují, nebo jsou pro jejich věk nevhodná, a konečně 

u všech dětí z toho důvodu, že jim rodiče chtějí důvěřovat a chovat se k nim s respektem.“

[EU Kids Online].  

Zde je dobré povšimnout si výrazné podobnosti s klasifikací mediálně-výchovných 

strategií uplatňovaných v souvislosti se sledováním televize. „Zavádění pravidel a omezení“, 

zmiňované ve zprávě z projektu EU Kids Online, lze přirovnat k Bybeeho [1982] strategii 

„omezování“; „sociální přístup“ lze chápat jako kombinaci strategie „instrukce“ a 

„společného sledování“ [Valkenburg et al., 1999]; „používání technických nástrojů kontroly“ 

se váže ke specifikům internetu, přesto může být v souvislosti se sledováním televize jakýmsi 

ekvivalentem využívání systému TV rating a V-chipů. 

8. Výzkumný problém

Odborná diskuse na téma mediální gramotnosti a mediální výchovy se odehrává 

zejména na poli pedagogiky či mediálních věd, téma „rodinné“ mediální výchovy proto stojí 

poněkud na okraji zájmu – neprávem. Rodina je jistě jedním z důležitých činitelů, který může 

přispět k rozvíjení mediální gramotnosti dítěte. Mediálně-výchovné strategie rodičů, založené 

na individuálním přístupu k potřebám dítěte v konkrétní situaci, mohou být v jistém ohledu 

mnohem efektivnější, než formální skupinová výuka, jež má často spíše podobu výkladu 

teorie médií, která bývá pro děti příliš abstraktní a jejíž poznatky nedovedou při vlastním 

užívání médií dobře využít. Mediální gramotnost neznamená pouze disponovat znalostmi

teorie a obecných principů fungování médií, ale také schopnost zaujmout vlastní stanovisko, 

jednoznačný postoj. Zde se odhaluje širší význam mediální výchovy, jako výchovy 

k samostatnému, kritickému myšlení a společenské zodpovědnosti.

Rodinné prostředí chápu jako soubor mnoha faktorů, jež mohou v různé míře 

ovlivňovat mediální gramotnost dítěte. Vlastní výzkumnou otázku – Jaký je vliv rodinného 

prostředí na mediální gramotnost dítěte? - záměrně formuluji poměrně obecně, ve snaze 

vyhnout se přílišnému zúžení problematiky. Domnívám se totiž, že téma vyžaduje 

komplexnější přístup.

Cílem mého projektu je jednak identifikace mediálně-výchovných strategií (na základě 

klasifikace přebírané ze zahraničních výzkumů), jednak zkoumání vlivu jednotlivých strategií 

na mediální gramotnost. Zabývám se rovněž identifikací základních komunikačních schémat 

v rodině (opět navazuji na klasifikaci používanou jinými autory) a vlivem těchto schémat na 

mediální gramotnost dítěte. Tento vliv chápu jako zprostředkovaný. Ve svém výchozím 



teoretickém modelu chápu komunikační schéma jako jakýsi obecný rámec, odrážející 

obecnější postoje rodičů a předurčující preferování konkrétní mediálně-výchovné strategie (v 

tomto modelu jsou jednotlivé mediálně-výchovné strategie jakýmsi mechanismem, nástrojem 

k dosahování mediálně-výchovných cílů). 

8.1 Operacionalizace

Koncept „rodinné prostředí“

Za rodinné prostředí považuji soubor takových faktorů, jako jsou vztahy v rodině,

komunikační schémata, míra a způsob společného trávení volného času, vzdělání a profese 

rodinných příslušníků, jejich socioekonomický status, hodnotová a politická orientace, ve 

vztahu k předmětu výzkumu pak zejména mediálně-výchovné strategie rodičů, jejich postoje 

k médiím, vlastní uživatelské chování a případné osobní zkušenosti s principy fungování 

mediálního průmyslu.

Ve výzkumu se zaměřuji především na mediálně-výchovné strategie rodičů, které

rozlišuji podle klasifikace Valkenburgové a kol. [1999]. K identifikaci strategie „omezování“ 

a „instrukce“ používám vlastní výrokovou škálu (viz Tabulka č. 1 v Příloze II), volně

inspirovanou indikátory, které používá Valkenburgová ve vztahu k televizi a Van den Buick a 

Van den Berghová [2000] ve vztahu k dalším druhům médií. Strategii „společného sledování“ 

televize a využívání technických nástrojů kontroly (filtrujícího a monitorujícího počítačového 

softwaru) sleduji prostřednictvím samostatných otázek. Otázky, týkající se komunikace 

v rodině jsem záměrně zařadila na samý konec dotazníku, zejména výrokovou škálu sledující 

obecná komunikační schémata, jejíž vyplňování bylo pro respondenty poněkud obtížnější. 

K identifikaci rodinných komunikačních schémat využívám rozlišení mezi schématy 

„orientace na názor“ (ve smyslu otevřené komunikace a podpory dítěte ve vytváření vlastních 

názorů) a „sociální orientace“ (důraz na názorovou konformitu a kontrolu socializace dítěte). 

Jako indikátory těchto schémat v dotazníku používám vybrané položky z tradiční výrokové 

škály, kterou jsem převzala ze studie D. Ritchieho [1991]. Škálu jsem původně zamýšlela 

výrazně zkrátit vzhledem k délce a náročnosti dotazníku, po pilotním šetření jsem se rozhodla 

převzít ji téměř kompletní (formulace výroků bylo nutné přizpůsobit cílové skupině 

výzkumu). Seznam použitých indikátorů komunikačních schémat ukazuje Tabulka č. 2 

v Příloze II.



Věnuji se také tématu společných rozhovorů. Předpokládám totiž, že takové rozhovory 

dítěti nejen pomáhají lépe se orientovat ve světě, ale že zároveň zvyšují jeho mediální 

gramotnost, neboť mu poskytují širší kontext pro interpretaci mediálních sdělení (v tomto 

smyslu se strategie „společných rozhovorů“ částečně překrývá se strategií „instrukce“).

V rámci doplňkových analýz si všímám také vlivu vzdělání rodičů a jejich zkušeností 

s mediálním průmyslem (práce v médiích či příbuzném oboru).

Přestože lze předpokládat souvislost mezi preferovanou mediálně-výchovnou strategií 

a obecným schématem komunikace v rodině, rodiče zřejmě zpravidla využívají více strategií a 

své chování přizpůsobují jednotlivým druhům médií a typům mediálního obsahu. Svou roli 

zde hraje také uživatelské chování dítěte. Předmětem mého zkoumání bude, jaké mediálně-

výchovné strategie rodiče uplatňují v souvislosti s dětským sledováním televize a využíváním 

internetu. Očekávám totiž, že užívání těchto druhů médií bude mezi dětmi (respondenty) 

dostatečně rozšířené, na rozdíl od sledování denního tisku nebo poslouchání rozhlasu.

Koncept „mediální gramotnost“

Mediální gramotnost operacionalizuji jako schopnost interpretovat mediální sdělení

(odlišit podstatné informace od nepodstatných, posoudit důvěryhodnost citovaných zdrojů, 

zvážit spolehlivost informace), vnímat specifika jednotlivých médií (princip sledovanosti 

televize, princip veřejnoprávnosti, rizika komunikace přes internet, důvěryhodnost on-line 

zdrojů), znalost podstaty novinářské práce (otázka novinářské etiky, vztah novináři-politici, 

novináři-celebrity) a znalost obecných principů fungování médií (zprostředkování reality 

v médiích, vliv mediálního sdělení na publikum, funkce médií ve společnosti, funkce 

reklamy). V rámci dotazování „měřím“ mediální gramotnost prostřednictvím testu, jehož 

struktura odpovídá uvedené operacionalizaci. Při přípravě testu jsem se volně inspirovala 

učebnicemi mediální výchovy pro druhý stupeň základních škol a víceletá gymnázia 

[Mičienka, Jirák, 2007; Pospíšil, Závodná, 2010]. Témata jsem vybírala s ohledem na 

specifika mediální-výchovy v rodině, tj. snažila jsem se „nezkoušet školní znalosti” 

(novinářské žánry, organizace práce v redakci), ale spíše se zaměřit na takové otázky, které by 

vypovídaly o obecných interpretačních dovednostech dítěte, o jeho schopnosti hodnotit věci z 

určitého odstupu a přemýšlet v širších souvislostech.



8.3 Specifické výzkumné otázky a hypotézy

Rozpracováním obecné výzkumné otázky, stejně jako operacionalizací konceptu 

„rodinného prostředí“, se pokouším navázat na poznatky výše citovaných zahraničních 

výzkumů. Zvolila jsem tyto specifické výzkumné otázky: 

1) Jak ovlivňují mediálně-výchovné strategie rodičů mediální gramotnost dítěte?

2) Jak ovlivňují komunikační schémata v rodině mediální gramotnost dítěte?

3) Jaký je vztah mezi mediálně-výchovnými strategiemi a komunikačními schématy?

Formulované hypotézy naznačují možné vztahy mezi hlavními sledovanými 

proměnnými: mediálně-výchovnými strategiemi rodičů, komunikačními schématy v rodině a 

mírou mediální gramotnosti dítěte (dospívajícího):  

H1 Mediálně-výchovná strategie „instrukce“ zvyšuje mediální gramotnost dítěte. 

H2 Mediálně-výchovná strategie „omezování“ nezvyšuje mediální gramotnost dítěte.

H3 Komunikační schéma „orientace na názor“ zvyšuje mediální gramotnost dítěte.

H4 Komunikační schéma „sociální orientace“ nezvyšuje mediální gramotnost dítěte.

H5 Schéma “orientace na názor” je nejčastěji spojeno se strategií “instrukce“.

H6 Schéma “sociální orientace” je nejčastěji spojeno se strategií “omezování”.

9. Metodologie výzkumu

Vzhledem k formulaci výzkumných otázek a hypotéz (otázka vztahu mezi 

jednotlivými proměnnými) jsem zvolila strategii kvantitativního výzkumu. Domnívám se, že 

problematika mediální výchovy v rodině není zcela neprobádanou oblastí, která by nutně 

vyžadovala kvalitativní metody zkoumání.

9.1 Technika sběru dat

Pro sběr dat jsem použila techniku dotazníkového šetření. Dotazníky byly 

respondentům (žákům ZŠ) rozdány k vyplnění během vyučovací hodiny. Tento způsob sběru 

považuji z hlediska technického zajištění za relativně nenáročný a zároveň velmi efektivní: 

umožňuje získat hodnotná data v relativně krátkém čase, důležitá je zejména záruka vysoké 

návratnosti. Dotazování ve třídách jsem se snažila být osobně přítomna, z důvodů jak čistě 

praktických (poskytnutí instrukcí k vyplňování, možnost okamžitě reagovat na případné 



potíže, kontrolní funkce), tak etických – přítomnost tazatele měla být pro školáky jistým 

potvrzením anonymity šetření (vyplněné dotazníky nevybíral učitel, ale já).

9.2 Cílová populace a výběr vzorku

Výzkumná témata v oblasti mediální výchovy v rodině mohou být velmi rozmanitá a 

lze je nahlížet z perspektivy rodičů (postoje a motivace vedoucí k preferování určitých 

mediálně-výchovných strategií), z perspektivy dětí (vliv těchto strategií na mediální 

gramotnost) i v kombinaci obou perspektiv (možnost porovnání záměrů rodičů a dětské 

interpretace jejich chování). Ve svém výzkumu se – vzhledem ke zvoleným výzkumným 

otázkám - zaměřuji na perspektivu dítěte. Přestože je to jen jedna z možných perspektiv, 

domnívám se, že ta nejdůležitější, neboť veškeré rodičovské strategie a očekávání směřují 

k dítěti. Chceme-li se ptát, jak dítě ovlivňuje jednání jeho rodičů, je důležitější vědět, jak tato 

jednání dítě interpretuje, než to, jaké jsou skutečné postoje a motivace rodičů.

Cílovou skupinou výzkumu byli žáci 7. až 9. tříd základních škol, tj. děti9 ve věku 

dospívání (12-16 let), u nichž lze předpokládat, že s médii přicházejí denně do styku, že je 

využívají jako zdroj zábavy i informací (zejména televizi a internet), dále jsem očekávala 

alespoň částečný zájem o aktuální společensko-politické dění a o situaci ve světě, stejně jako 

schopnost reflexe a kritického odstupu.

Výběr vzorku byl účelový: s cílem dosáhnout v rámci relativně malého vzorku 

(konečný počet: 182 respondentů) vysoké variability nezávislých proměnných (vzdělání a 

profese rodičů, jejich mediálně-výchovné strategie, komunikační schémata v rodině aj.). 

Zároveň jsem se snažila omezit variabilitu dalších proměnných, které by mohly výsledky 

zkreslovat: zejména vliv stylu a úrovně výuky na konkrétní škole, vliv specifických podmínek 

v regionu. Dalším „nežádoucím“ faktorem, který bylo třeba kontrolovat, byla školní výuka 

mediální výchovy. 

Abych vyhověla všem těmto požadavkům, pokusila jsem se maximálně omezit počet 

škol, zapojených do výzkumu. Rovněž jsem se snažila získat ke spolupráci školy bez úzce 

specializované výuky či dalších zvláštností. Hlavní šetření jsem nakonec realizovala na dvou 

základních školách (jedině tak bylo možné získat dostatečný počet respondentů) – na ZŠ 

Angel v Praze 12 a ZŠ U Školské zahrady na Praze 8. 

                                                            
9 O respondentech by bylo vhodnější hovořit jako o dospívajících, než o dětech. Ve vztahu k rodičům jsou ale 
stále dětmi. Oba výrazy střídám dle kontextu. 



Přestože pro každou z vybraných škol je charakteristické poněkud odlišné prostředí 

(velká „sídlištní“ škola X škola ve starší městské zástavbě), obě spojuje podobně koncipovaný 

vzdělávací program. Ani na jedné z vybraných škol nekladou zvláštní důraz na výuku 

mediální výchovy, na obou je tento předmět vyučován formou průřezových témat, žáci mají 

navíc možnost vyzkoušet si „dělání médií“ v redakci školního časopisu, nebo dokonce 

školního rádia.

Relativně malý výzkumný vzorek a jeho účelový výběr si nemůže klást nároky na 

velkou reprezentativnost, na druhou stranu umožňuje zkoumat a ilustrovat vztahy mezi 

proměnnými, což může být přínosné z hlediska dalších výzkumů v této oblasti [dilematy 

malých výzkumů se zabývá např. Punch, 2003]. 

9.3 Konstrukce dotazníku

Dotazník jsem se snažila koncipovat tak, aby čas, potřebný pro jeho vyplnění, spolu 

s úvodní instruktáží, nezabral více než jednu vyučovací hodinu. Přibližně 40 převážně 

uzavřených otázek jsem rozdělila do pěti tematických bloků. Použila jsem také několik 

filtračních otázek a otázek polootevřených (s místem pro upřesnění, doplnění), které se velmi 

osvědčily při následné analýze, kdy mi poskytovaly určitou zpětnou kontrolu. 

Jako první blok jsem zařadila test mediální gramotnosti (15 otázek se čtyřmi 

variantami odpovědí), který byl pro žáky časově nejnáročnější a vyžadoval zvýšenou 

pozornost. Následovaly baterie otázek sledující uživatelské chování dítěte a mediálně-

výchovné strategie rodičů v souvislosti se sledováním televize a užíváním internetu – otázky 

jsem rozdělila dle typu média, k jehož užívání se vztahují. Otázky, týkající se komunikace 

v rodině jsem záměrně zařadila na samý konec dotazníku, zejména s ohledem na výrokovou 

škálu sledující obecná komunikační schémata, jejíž vyplňování bylo pro respondenty poněkud 

obtížnější. V poslední části dotazníku, věnované demografickým charakteristikám 

respondenta a jeho rodičů, jsem se snažila omezit na nejzákladnější údaje. Ptám se na

vzdělání a profesi rodičů, dále na věk a pohlaví dítěte (respondenta). Vhodným příkladem 

může být otázka na profesi rodičů – oproti původně plánované otevřené otázce jsem nakonec 

zvolila podstatně „úspornější“ polouzavřenou otázku, zda rodiče respondenta pracují v oboru, 

který má blízko k mediálnímu průmyslu.



9.4 Realizace dotazníkového šetření

Cílem pilotního šetření, uskutečněného dne 13. 6. na ZŠ Plamínkové v Praze 4, bylo 

vyzkoušení a případné vyladění dotazníku (otázka obtížnosti „testu“ mediální gramotnosti, 

testování výrokových škál, celková časová náročnost). Na základě analýzy odpovědí 32 

respondentů jsem přeformulovala některé varianty „špatných“ odpovědí v testu mediální 

gramotnosti a rozšířila škálu identifikující schémata komunikace v rodině.

Hlavní dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 17. a 20. 6. (ZŠ U Školské zahrady) a 

27.-29. 6. (ZŠ Angel). Celková návratnost byla přibližně 94 % (část dotazníků jsem vyřadila 

pro neúplnost). Výsledný počet respondentů nicméně nepříznivě ovlivnila vysoká absence 

žáků, příznačná pro konec školního roku.  

10. Výsledky výzkumu

Sebraná data jsem zpracovávala a analyzovala s využitím statistických metod 

v programu SPSS. Vedle základní deskriptivní statistiky (četnosti, kontingenční tabulky) jsem 

pracovala se zkonstruovanými škálami (součtovými proměnnými). Formulované hypotézy 

jsem testovala prostřednictvím srovnávání průměrů mezi skupinami (např. vliv mediálně-

výchovné strategie rodičů na mediální gramotnost dítěte), dále formou korelační analýzy 

(vztah mezi schématy komunikace v rodině a mediálně-výchovnými strategiemi) i regresní 

analýzy (společný vliv vybraných faktorů rodinného prostředí na mediální gramotnost dítěte).

V první části kapitoly představuji výzkumný vzorek formou popisných charakteristik –

celkový počet respondentů, rozdělení podle pohlaví, věku, zastoupení jednotlivých tříd a škol. 

K dalším sledovaným proměnný patří vzdělání rodičů a vlastní či zprostředkovaná zkušenost 

respondenta s mediální praxí. V další části přibližuji konstrukci základních součtových 

proměnných, které využívám k identifikaci mediálně-výchovných strategií „instrukce“ a 

„omezování“ a k identifikaci rodinných komunikačních schémat („orientace na názor“ vs. 

„sociální orientace“). Zamýšlím se nad otázkou propojenosti základních škál a nad tím, jak se 

strategie proměňují ve vztahu ke konkrétním druhům médií. Samostatný oddíl věnuji 

testování hypotéz, které tvoří jádro celé analýzy. V rámci doplňkových analýz si všímám 

některých dalších rodičovských strategií – společného sledování, využívaní technických 

nástrojů kontroly a společných rozhovorů. Nezbytnou součástí analýzy je také kontrola vlivu 

dalších proměnných (vliv vzdělání rodičů, pohlaví a věku dítěte, rozdíly v testu mediální 

gramotnosti mezi žáky jednotlivých škol).



10.1 Popisné charakteristiky

Celkový počet 182 respondentů tvoří žáci 7. až 9. tříd dvou pražských základních škol: 

ZŠ Angel, Praha 12 (N = 104/ 57 %) a ZŠ U Školské zahrady, Praha 8 (N = 78/ 43 %). Ve 

vzorku nepatrně převažuje počet chlapců (58 %) nad dívkami (42 %). Dotazovaní byli ve 

věku 12-16 let (blíže viz Tabulka č. 1). Zastoupení jednotlivých tříd (ročníků studia) z obou 

základních škol ukazuje Tabulka č. 2.

Tabulka č. 1 – rozdělení resp. podle věku

věk resp. četnost v %

12 let 4 2

13 let 29 16

14 let 70 39

15 let 62 34

16 let 17 9

Tabulka č. 2 – zastoupení tříd a škol

ZŠ A ZŠ B celkem

7. třída 23 27 50

8. třída 40 29 69

9. třída 41 22 63

celkem 104 78 182

(průměrný věk resp. = 14,3 let)

Většina respondentů pochází z rodin středoškolsky vzdělaných rodičů (Tabulka 

č. 3). Co se týče vlastních studijních ambicí, naprostá většina dotázaných (94 %) by 

chtěla po ukončení povinné školní docházky studovat střední školu s maturitou. Více 

než polovina respondentů (58,8 %) má vlastní či zprostředkovanou zkušenost s mediální 

praxí (např. vlastní redakční praxe, někdo z rodiny či blízkého okolí pracuje nebo 

pracoval v mediálním průmyslu, někdo z rodiny či blízkého okolí byl účastníkem 

mediální kauzy).   

Tabulka č. 3 – vzdělání rodičů

vzdělání matky vzdělání otce

četnost v % četnost v %

základní 7 4 4 3

středoškolské (bez maturity) 30 18 32 20

středoškolské (s maturitou) 89 52 72 45

vysokoškolské 45 26 52 32

celkem 171 160



Pro další analýzy jsou klíčové výsledky testu mediální gramotnosti. V testu 

mohli žáci získat maximálně 17 bodů, nejčastější výsledek byl 12 bodů (modus). 

Bližší představu o výsledcích testu umožňuje Tabulka č. 4 a Graf č. 1 v Příloze III. 

Tabulka č. 4 – výsledky v testu mediální gramotnosti

počet 
bodů

četnost platná % kumulativní %

3 1 0,5 0,5

4 3 1,6 2,2

6 5 2,7 4,9

7 5 2,7 7,7

8 13 7,1 14,8

9 19 10,4 25,3

10 18 9,9 35,2

11 25 13,7 48,9

12 32 17,6 66,5

13 28 15,4 81,9

14 16 8,8 90,7

15 10 5,5 96,2

16 6 3,3 99,5

17 1 0,5 100,0

10.2 Transformace dat (škálování)

Mediálně-výchovná strategie „instrukce“ vs. „omezování“   

Výběr položek pro konstrukci součtových proměnných, sloužících 

k identifikaci mediálně-výchovné strategie „instrukce“ a „omezování“, je blíže popsán

v Kapitole 8 (pro rychlý přehled viz tabulka výroků v Příloze II). U každé položky měl 

respondent možnost vyjádřit míru souhlasu (resp. míru, v jaké se setkává s projevy 

určité mediálně-výchovné strategie ze strany svých rodičů) na stupnici 1 (nikdy) až 5 

(velmi často). K ověření reliability použitých škál jsem využila koeficient 

Cronbachovo alfa – viz Tabulka č. 5A a 5B. 

Mediálně-výchovné strategie rodičů se mohou proměňovat ve vztahu k různým 

druhům médií, obecně lze však říci, že ti rodiče, kteří zastávají strategii „instrukce“ 

v souvislosti se sledováním televize, zastávají podobný přístup též v otázce užívání 

internetu; totéž platí pro strategii „omezování“. Lze proto vytvořit celkové součtové 



proměnné, indikující obecně preferovanou mediálně-výchovnou strategii rodičů, která 

se projevuje jak ve vztahu ke sledování televize, tak v souvislosti s užíváním internetu. 

Reliabilitu škál pro indikaci obecných strategií „instrukce“ a „omezování“ potvrzuje 

Tabulka č. 6.

Tabulka č. 5A – strategie rodičů v souvislosti se sledováním televize

„instrukce“
Cronbachovo alfa počet položek průměr škály minimum maximum

0,672 4 8,37 4 20

„omezování“
Cronbachovo alfa počet položek průměr škály minimum maximum

0,678 4 6,84 4 17

Tabulka č. 5B – strategie rodičů v souvislosti s užíváním internetu

„instrukce“
Cronbachovo alfa počet položek průměr škály minimum maximum

0,806 4 8,2 4 20

„omezování“
Cronbachovo alfa počet položek průměr škály minimum maximum

0,707 4 6,88 4 17

Tabulka č. 6 – škály indikující obecné mediálně-výchovné strategie rodičů (TV + internet)

Cronbachovo alfa počet položek průměr škály min. max.

„instrukce“ 0,818 8 16,54 7 37

„omezování“ 0,811 8 13,69 5 33

Dostatečně vysoké hodnoty Cronbachova alfa (0,67 – 0,82) potvrzují reliabilitu 

(konzistentnost) použitých škál, vybrané položky lze považovat za indikátory 

mediálně-výchovných strategií „instrukce“ a „omezování“ – jak ve vztahu 

k jednotlivým médiím (televize, internet), tak ve vztahu k oběma druhům médií 

současně, tj. jako projev obecnějšího postoje rodičů.  

Tabulky č. 7A a 7B ukazují, jak často se děti ze strany svých rodičů setkávají 

s konkrétními projevy mediálně-výchovné strategie „instrukce“ a „omezování“ 

(tabulky obsahují relativní četnosti u jednotlivých výroků - položek součtových škál).

Z odpovědí respondentů lze vyčíst, že rodiče dětem nejčastěji poskytují 

„instrukce“ ve smyslu vysvětlování toho, proč se jim líbí či nelíbí určitý televizní 

pořad; dále ve smyslu doporučení, jak se vyhnout rizikům při používání internetu. 

Mezi nejméně časté projevy této strategie naopak patří vysvětlování principů 

fungování mediálního průmyslu a pozitivní doporučení ve vztahu k internetu (rady, jak 

využívat možnosti, které internet nabízí). Strategie „omezování“ se ze strany rodičů 

nejčastěji projevuje určováním doby, kdy se smí dítě dívat na televizi nebo kdy se 



může věnovat aktivitám na internetu, dále pozitivním i negativním vymezováním 

vhodných TV pořadů a internetových aktivit. 

Tabulka č. 7A a 7B: Projevy mediálně-výchovných strategií rodičů (v %)

INSTRUKCE nikdy zřídka občas Často
velmi 
často

Rodiče mi vysvětlují, proč se jim nelíbí 
určitý pořad.

28 29 25 12 5

Rodiče mi vysvětlují, proč se jim líbí 
určitý pořad.

28 22 32 13 4

Rodiče mi vysvětlují, jak funguje 
televizní průmysl.

64 24 9 2 1

Rodiče mi radí, jak rozumět tomu, co 
vidím v TV.

38 30 21 9 2

Rodiče mi radí, jak se vyhnout rizikům 
při používání internetu.

29 29 25 12 5

Rodiče mi vysvětlují, proč se jim nelíbí 
určitá internetová aktivita.

37 31 24 6 3

Rodiče mi radí, jak využívat možnosti, 
které internet nabízí.

56 22 16 5 1

Rodiče mi radí, kterým informacím z 
internetu se dá věřit a kterým ne.

45 20 24 9 2

OMEZOVÁNÍ nikdy zřídka občas často
velmi 
často

Rodiče určují dobu, po kterou se 
smím dívat na televizi. 

43 30 19 5 3

Rodiče mi zakazují dívat se na určité 
televizní pořady.

59 24 11 3 2

Rodiče mi říkají, na co bych se měl(a) 
v televizi dívat.

57 23 15 3 2

Rodiče kontrolují, jaký televizní 
program sleduji.

62 23 12 3 0

Rodiče mi zakazují určité internetové 
aktivity.

50 34 13 2 1

Rodiče mi říkají, co bych měl(a) na 
internetu dělat.

61 24 9 4 1

Rodiče určují dobu, po kterou smím 
být na internetu.

46 26 17 8 4

Rodiče kontrolují, co přesně na 
internetu dělám.

63 21 12 2 2



Při interpretaci těchto výsledků je třeba být opatrní. Je těžké, možná i zcela 

nemožné, porovnávat míru projevů určité strategie, vycházíme-li pouze ze 

subjektivního hodnocení respondenta (co je pro někoho „občas“, může být pro 

druhého „velmi často“), na druhou stranu by nám ani příliš nepomohlo, pokud bychom 

měli k dispozici přesnější číselné údaje (denně - jednou týdně - dvakrát za měsíc): 

jednání rodičů se vždy vztahuje ke konkrétní situaci a k individuálním potřebám 

dítěte, včetně jeho uživatelského chování.

Zajímavá je také otázka propojení obou škál. Níže uvedená kontingenční 

tabulka (rozdělení do kvartilů podle míry uplatňování dané strategie), stejně jako 

korelační analýza mezi „obecnou strategií instrukce“ a „obecnou strategií omezování“, 

potvrzují vztah mezi proměnnými. Tabulka č. 8 ukazuje, že rodiče, kteří častěji 

uplatňují strategii „instrukce“, užívají častěji také strategii „omezování“. Vysvětlením 

by mohl být celkový důraz rodičů na mediální výchovu, nebo naopak celkový nezájem 

o tuto problematiku. Rodiče, kteří se cíleně zaměřují na mediální výchovu, pak zřejmě 

používají obě strategie – jak „instrukce“, tak „omezování“.  

        Tabulka č. 8 – vztah mezi strategií „instrukce“ a „omezování“ (v řádkových procentech)

"omezování"

1 2 3 4 celkem

"i
n

st
ru

kc
e" 1 45 29 8 18 100

2 20 46 22 12 100

3 11 20 43 26 100

4 11 13 17 59 100

celkem 22 26 23 29 100

Hodnota korelačního koeficientu (Pearsonův = 0,493) potvrzuje statisticky významný 

vztah mezi proměnnými na hladině významnosti 0,01 (Sig. = 0). 

I když by se mohlo zdát, že tato zjištění popírají reliabilitu používaných škál, není to 

tak docela pravda - určitým „znovupotvrzením“ reliability používaných indikátorů 

může být bližší porozumění vztahům mezi jednotlivými mediálně-výchovnými 

strategiemi (viz Tabulka č. 9). Ukazuje se totiž, že rodiče často uplatňují několik 



strategií současně, a to v několika kombinacích – zde lze vysledovat jisté 

pravidelnosti:

Z korelační matice lze vyčíst nejsilnější korelace, odpovídající konstrukci součtových 

proměnných „obecná strategie instrukce“ a „obecná strategie omezování“ (r = 0,67 a r 

= 0,552) - rodiče preferují stejnou strategii v souvislosti se sledováním televize, jako 

ve vztahu k užívání internetu. Relativně silná korelace byla zaznamenána také mezi 

„omezování-internet“, „omezování-TV“ a „instrukce-internet“ – rodiče, orientovaní na 

strategii „omezování“, pravděpodobně považují za důležité volit ještě další, doplňující 

strategii ve vztahu k internetu (vysvětlením mohou být zvýšené obavy z možných 

rizik, stejně jako skutečnost, že internet je na rozdíl od televize médium interaktivní a 

klade na uživatele vyšší nároky). V tabulce lze vyčíst také vztah mezi obecnou 

strategií „instrukce“ a strategií „společných rozhovorů“ („společné rozhovory neváží 

ke strategii „omezování“) – k tomuto zjištění se ještě vrátím později v rámci analýzy 

vlivu společných rozhovorů na mediální gramotnost.

instrukce TV instrukce NET omezovani NET omezovani TV rozhovory

instrukce TV

r 0,552** 0,260** 0,355** 0,387**

p 0,000 0,000 0,000 0,000

N

instrukce NET

r 0,490** 0,458** 0,358**

p 0,000 0,000 0,000

N

omezovani NET

r 0,670** 0,047

p 0,000 0,533

N

omezovani TV

r 0,150*

p 0,045

N

N=180 r = Pearsonův korelační koeficient

* statistická významnost na hladině 0,05

** statistická významnost na hladině 0,01

Identifikované dimenze:
omezování internet – omezování TV (r = 0,67)
instrukce internet – instrukce TV (r = 0,552)
omezování internet- omezování TV - instrukce internet (r = 0,260 – 0,552)
instrukce TV – instrukce internet – společné rozhovory (r = 0, 358-0,552)

          Další formulované hypotézy se týkaly schémat komunikace v rodině.



Při rozlišování schémat komunikace v rodině – „sociální orientace“ 

(„kontrola“) versus „orientace na názor“ („podpora“) - vycházím z klasifikace a 

výrokové škály, kterou používá Ritchie (viz Kapitola 6.2 nebo Příloha II). Reliabilitu 

použitých škál jsem opět ověřovala prostřednictvím výpočtu Cronbachova alfa. 

Výsledné hodnoty koeficientu, stejně jako průměrné hodnoty odpovědí a celkový

rozsah těchto hodnot (minimum a maximum) uvádím v Tabulkách č. 10A a 10B:

Tabulka č. 10A – „sociální orientace“ („kontrola“)

„sociální 
orientace“

Cronbachovo alfa počet položek průměr škály minimum maximum

0,639 6 15,89 7 30

Tabulka č. 10B – „orientace na názor“ („podpora“) 

„orientace na 
názor“ 

Cronbachovo alfa počet položek průměr škály minimum maximum

0,653 3* 11,27 3 15

*Abych zvýšila reliabilitu škály, pro následné analýzy jsem zredukovala počet položek 

S jakými konkrétními projevy komunikačního schématu „sociální orientace“ a 

„orientace na názor“ se respondenti setkávají nejčastěji a s jakými naopak méně často, 

ukazují Tabulky č. 11A a 11B.

Tabulka č. 11A – projevy schématu „sociální orientace“ dle výpovědi dítěte (v %)

Rodiče si myslí, že…

rozhodně 

ne
spíše ne

ani ano, 

ani ne
spíše ano

rozhodně 

ano

některé věci budu vědět lépe až vyrostu* 9 19 23 40 10

neměl bych s nimi diskutovat 41 26 13 12 8

o některých věcech bychom neměli mluvit 23 29 22 14 12

měl bych raději ustoupit argumentům 29 29 20 17 5

některé věci jsou správné, nebo špatné 17 22 37 19 5

je dobré vyhýbat se problémům 22 21 31 18 8

* Pro přesnou formulaci výroků viz Příloha II

Tabulka č. 11B – projevy schématu „orientace na názor“ (v %)



Rodiče si myslí, že…
rozhodně 

ne
spíše ne

ani ano, 

ani ne
spíše ano

rozhodně 

ano

…bych měl vždy vysvětlit svůj názor 8 11 20 39 23

…bych měl pohlížet na věci z obou stran 4 9 22 32 32

každý má co říci k rodinným rozhodnutím 6 8 14 36 36

Schéma „sociální orientace“ spočívá zejména v požadavku respektování názoru 

rodičů. Ze strany svých rodičů se děti nejčastěji setkávají s tvrzením, že některé věci 

budou vědět lépe, až vyrostou. Relativně zřídka jim naopak rodiče říkají, že by neměly 

s rodiči diskutovat a že by měly raději ustoupit argumentům, než riskovat, že lidi 

rozzlobí.

Tabulka 11B ukazuje poměrně konzistentní hodnoty odpovědí u jednotlivých 

výroků, což je částečně důsledek redukce škály. Výraznější převahu má tvrzení, že 

každý člen rodiny má co říci k rodinným rozhodnutím.

10.3 Testování hypotéz

Jendou ze základních otázek, na které výzkum hledá odpověď, je vztah mezi 

rodičovskou mediálně-výchovnou strategií a mediální gramotností dítěte, resp. 

otázka efektivity jednotlivých strategií.

Hypotéza H1 předpokládá, že mediálně-výchovná strategie „instrukce“ zvyšuje 

mediální gramotnost dítěte. Toto tvrzení jsem se pokusila ověřit prostřednictvím 

korelační analýzy (Pearsonova korelačního koeficientu). Vztah mezi součtovou 

proměnnou „obecná strategie instrukce“ a výsledky testu mediální gramotnosti 

(dosaženým počtem bodů) se ukázal jako statisticky významný (Sig. = 0,002) na 

hladině významnosti 0,01, kladná hodnota Pearsonova koeficientu (r = 0,227) 

naznačuje vztah přímé úměrnosti, ale je třeba zdůraznit, že hodnota koeficientu je 

dosti nízká. (Pro úplnost uvádím ještě hodnoty dalších korelačních koeficientů:

Spearmanův koef. = 0,247, Sig. = 0,001; Kendallovo tau = 0,180, Sig.= 0,001)

Hypotéza H1 byla potvrzena pouze částečně. Na základě provedené korelační 

analýzy lze říci, že existuje vztah mezi tím, zda rodiče uplatňují mediálně-výchovnou 

strategii „instrukce“ a mezi mediální gramotností dítěte.  



Bližší pohled na vztah mezi sledovanými proměnnými umožňuje analýza 

rozptylu (ANOVA), v níž využívám rozdělení respondentů do kvartilů (podle míry 

projevů určité mediálně-výchovné strategie, s nimiž se setkávají ze strany svých 

rodičů). Výsledky analýzy přibližuje Tabulka č. 12 a Graf č. 2 v Příloze III

Tabulka č. 12: vztah mezi strategií „instrukce“ a výsledky v testu med. gramotnosti

míra, v jaké rodiče uplatňují 
strategii instrukce*

průměrný počet bodů, 
který resp. získal v testu 

(7-12)
I. kategorie 

10,43

(13-15)
II. kategorie 

10,54

(16-19)
III. kategorie 

11,80

(20-37)
IV. kategorie 

12,15

* Čím vyšší kategorie, tím větší příklon ke strategii.

Analýza rozptylu (a Scheffeho Post Hoc Test) potvrzuje, že alespoň jedna ze 

skupin se průměrem statisticky významně liší (Sig. = 0,001). Mezi průměrnými

výsledky v testu mediální gramotnosti, jichž dosahují respondenti v prvních dvou 

kategoriích, rozdíly nejsou příliš výrazné. Zdůvodnění lze nalézt v celkovém rozložení 

hodnot součtové proměnné „obecná strategie instrukce“ – rodiče respondentů, 

zařazených do prvních dvou kvartilů, strategii „instrukce“ uplatňují jen v malé míře, 

nebo ji neuplatňují vůbec (celkové hodnoty odpovědí jsou nízké).   

Nyní se zaměřme na strategii „omezování“. Hypotéza H2 tvrdí, že mediálně-

výchovná strategie „omezování“ nezvyšuje mediální gramotnost dítěte. Při testování 

této hypotézy jsem postupovala obdobně jako v případě hypotézy H1, tj. s využitím 

korelační analýzy. Z nízké výsledné hodnoty Pearsonova koeficientu (r = 0,067) a 

hodnoty významnosti (Sig. = 0,371) vyplývá zjištění, že vztah mezi proměnnými není 

statisticky významný, přesněji řečeno, nemá podobu lineární závislosti.

Grafické znázornění vztahu opět nabízí analýza rozptylu s využitím rozdělení 

do kvartilů – viz Tabulka č. 13 a Graf č. 2 v Příloze III. Přestože ANOVA nepotvrdila 

statisticky významné rozdíly mezi skupinami, v grafu je dobře vidět vystupující třetí 

kvartil – kde míra mediální gramotnosti v důsledku vyšší míry uplatňování strategie 

„omezování“ prudce vzrůstá. Pro interpretaci těchto výsledků je třeba blíže porozumět 

vztahu mezi jednotlivými mediálně-výchovnými strategiemi. Jak jsem ukázala 



v kapitole 10.2, rodiče zpravidla neuplatňují pouze jednu, ale více mediálně-

výchovných strategií současně. Rodiče, kteří se cíleně zaměřují na mediální výchovu, 

zřejmě uplatňují vedle strategie „omezování“ také strategii „instrukce“, nebo další 

strategie, zvyšující mediální gramotnost dítěte. V posledním kvartilu, jež se vyznačuje 

nejvyšší mírou uplatňování strategie „omezování“, pravděpodobně dochází k výrazné 

preferenci této strategie na úkor strategií jiných („omezování“ samo o sobě 

neovlivňuje míru mediální gramotnosti).   

Tabulka č. 13: vztah mezi strategií „omezování“ a mediální gramotností

míra, v jaké rodiče uplatňují 
strategii omezování*

průměrný počet bodů, 
který resp. získal v testu 

(5-9)
I. kategorie 

10,80

(10-12)
II. kategorie 

10,92

(13-15)
III. kategorie 

11,90

(16-33)
IV. kategorie 

11,34

* Čím vyšší kategorie, tím větší příklon ke strategii.

V závěrečné, regresní analýze ukazuji společný vliv strategie „instrukce“ a 

„omezování“ na mediální gramotnost. Výsledky analýzy ukazuje Tabulka č. 14.

Tabulka č. 14

– společný vliv strategie „instrukce“ a „omezování“ na mediální gramotnost

R Square 0,054

Sig. (regrese) 0,007

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients

Sig.

B Std. Error Beta
Std. Error

1 (Constant) 9,698 ,654 0

obecna strategie 
omezovani -,031 ,044 -,060                   ,477

obecna strategie instrukce
,119 ,039 ,256 ,003

Strategie „instukce“ a „omezování“ společně ovlivňují míru mediální gramotnosti 

z pouhých 5,4 %, vztah mezi proměnnými lze pokládat za statisticky významný na 



hladině významnosti 0,01. Vliv jednotlivých strategií na mediální gramotnost se 

významně liší, silnější vliv strategie „instrukce“ (ve směru přímé úměrnosti) je 

oslabován vlivem strategie „omezování“, která nemá na míru mediální gramotnosti 

žádný významný vliv.  

Dalším předmětem základních analýz byl vztah mezi komunikačním 

schématem v rodině a mediální gramotností dítěte.

Hypotéza H3 předpokládá, že komunikační schéma „orientace na názor“ 

zvyšuje mediální gramotnost dítěte. Hypotéza byla částečně potvrzena korelační 

analýzou: Pearsonův koef. = 0,218; Sig. = 0,003. Lze říci, že mezi schématem 

„orientace na názor“ a mediální gramotností dítěte existuje statisticky významný 

vztah, a to ve směru přímé úměrnosti. (Pro úplnost opět uvádím hodnoty dalších 

koeficientů: Kendallovo tau = 0,165, Sig. = 0,003; Spearmanův koef. = 0,227, Sig. = 

0,002). 

Stejným způsobem jsem se pokusila ověřit také hypotézu H4, v níž tvrdím, že 

komunikační schéma „sociální orientace“ nezvyšuje mediální gramotnost dítěte. Tuto 

hypotézu korelační analýza vyvrací: Perasonův koef. = -0,141, Sig. = 0,057. Vztah se 

ukázal jako statisticky nevýznamný (hodnota významnosti ale „nevyšla“ jen velmi 

těsně), je zajímavé povšimnout si záporné hodnoty korelačního koeficientu, která 

naznačuje, že by vztah mezi oběma proměnnými mohl být dokonce opačný, než jsem 

předpokládala ve výchozí hypotéze (tj. ve smyslu nepřímé úměrnosti).   

Výše uvedené závěry možná pomůže vysvětlit analýza vztahu mezi 

mediálně-výchovnými strategiemi a schématy komunikace v rodině.

V hypotéze H5 jsem předpokládala, že schéma “orientace na názor” je 

nejčastěji spojeno se strategií “instrukce”.

Korelační analýza potvrdila statisticky významný vztah mezi proměnnými (ve 

smyslu přímé úměrnosti) na hladině významnosti 0,01. Pro úplnost uvádím hodnoty 

všech tří korelačních koeficientů: Pearsonův koef. = 0,218, Sig. = 0,003 (Kendallovo 

tau = 0,165, Sig. = 0,003, Spearmanův koef. = 0,227, Sig.= 0,002). Je ovšem třeba 

podotknout, že výsledné hodnoty koeficientů jsou poměrně nízké. Hypotéza H4 byla 

částečně potvrzena.

Lze říci, že v rodinách, kde převažuje komunikační schéma „orientace na 

názor“ – rodiče dítě podporují při vytváření vlastního názoru a schopnosti obhájit jej 



ve společné diskusi, učí ho respektovat názory ostatních a vidět věci v širší perspektivě 

– rodiče také častěji uplatňují mediálně-výchovnou strategii „instrukce“.

Hypotéza H6 říká, že komunikační schéma “sociální orientace” je nejčastěji 

spojeno se strategií “omezování”. Ke zkoumání vztahu mezi proměnnými jsem 

použila korelační analýzu (Pearsonův korelační koeficient). Výsledky analýzy 

neprokázaly statisticky významný vztah mezi proměnnými (r = -0,141; Sig. = 0,057). 

Pozornost si opět zaslouží záporné znaménko u koeficientu, naznačující, že závislost 

mezi proměnnými by mohla mít opačný směr, než jsem předpokládala ve výchozí 

hypotéze, tento vztah ale není lineární (podle korelační analýzy není statisticky 

významný). Hypotéza H3 byla zamítnuta. (Zamítnutí H3 ovšem neznamená, že se 

strategie „omezování“ váže k „orientaci na názor“. Takový vztah korelační analýza 

rovněž vyvrací (Pearsonův koef. = -0,071; Sig.= 0,344)).

Komunikační schéma „sociální orientace“, tj. důraz na respektování autority 

rodičů a názorovou konformitu, není přímo spjato se žádnou ze sledovaných mediálně-

výchovných strategií. Důvodem může být nezájem rodičů o problematiku mediální 

gramotnosti. Rodiče se mohou snažit vědomě kontrolovat socializaci dítěte, ale nemusí 

tuto kontrolu prosazovat ve všech oblastech zájmů dítěte a jeho aktivit.

Závěrečnou analýzou, kterou na tomto místě představím, bude regresní analýzy 

společného vlivu strategie „instrukce“ a schématu „orientace na názor“ na mediální 

gramotnost – výsledky ukazuje Tabulka č. 15

Tabulka č. 15

- společný vliv strategie „instrukce“ a schématu „orientace na názor“ na mediální 

gramotnost 

R Square 0,069

Sig. (regrese) 0,001

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients Sig.

B Std. Error Beta Std. Error

1 (Constant) 7,887 ,899 ,000

orientace na názor ,171 ,073 ,174 ,020

strategie instrukce
,086 ,034 ,185 ,013

a  Dependent Variable: v1  test MG



Obě proměnné vysvětlují míru mediální gramotnosti z necelých 7 % (což 

není v porovnání s předchozími analýzami zas tak málo). Z analýzy je patrné, že vliv 

komunikačního schématu „orientace na názor“ a strategie „instrukce“ se vzájemně 

posiluje – obě částečně zvyšují mediální gramotnost, přičemž nepatrně silnější je vliv 

strategie instrukce. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že mezi oběma proměnnými 

existuje statisticky významný vztah (viz potvrzení hypotézy H5) a jejich vliv se tedy 

částečně překrývá.

10.4 Doplňkové analýzy

„Společné sledování“, jako jednu z mediálně-výchovných strategií rodičů, 

jsem pro svůj výzkum vymezila ve smyslu definice Valkenburgové a kol. [1999]. Za 

indikátor této strategie považuji skutečnost, že se dítě (dospívající) dívá na televizi 

společně s rodiči. Zajímalo mě, kdo dělá dítěti při sledování televize nejčastěji 

společnost (či zda TV sleduje o samotě) a také to, kdo v případě společného sledování 

nejčastěji rozhoduje o volbě televizního programu. Z výsledků vyplývá, že děti 

(dospívající) sledují televizi nejčastěji ve společnosti sourozenců (34,4 % resp.), nebo 

zcela o samotě (32,2 %), část respondentů (6,7 %) uvedla, že TV sleduje nejčastěji 

s kamarády. Společně s rodiči se na televizi dívá 26,1 % dotázaných. O volbě 

programu rozhoduje v takovém případě spíše vzájemná shoda mezi dětmi a rodiči 

(72,3 %), než direktivní rozhodnutí z pozice rodičovské autority (12,8 %).

Co se týče užívání internetu, obecně lze říci, že s nějakou formou rodičovských 

omezení či kontroly (včetně technických nástrojů kontroly) se respondenti setkávají 

poměrně zřídka (40,3 %), někteří dospívající se s takovým postojem rodičů setkávají 

občas (26,5 %), někteří dokonce vůbec (21,5 %). Kontrola uživatelského chování 

dítěte ze strany rodičů mívá nejčastěji podobu vyptávání se na to, jakým internetovým 

aktivitám se dítě věnuje (64,3 %), méně často pak podobu prohlížení uživatelských 

účtů v počítači a historie navštívených stránek (8,8 %), omezené rychlosti připojení a 

množství stahovaných dat (7,2 %), zablokovaného přístupu na určité webové stránky 

(3,9 %). Zde považuji za důležité upozornit na to, že výsledky vycházejí z výpovědí 

dětí a ty si nemusejí být všech opatření vědomy (rodiče např. mohou pravidelně 

kontrolovat historii navštívených stránek, aniž by o tom dítě vědělo).  

Jelikož předpokládám, že rodiče přizpůsobují své mediálně-výchovné strategie 

konkrétní situaci a potřebám dítěte, snažila jsem se získat základní informace o 



uživatelském chování respondenta ve vztahu k vybraným druhům médií – televizi a 

internetu. Většinu dotázaných lze považovat za poměrně „náruživé“ televizní diváky, 

stejně jako časté uživatele internetu – toto zjištění podporuje výchozí předpoklad a 

svědčí o poměrně zdařilém zacílení výzkumu z hlediska sledovaných druhů médií.

Co se týče sledování televize, 40,7 % respondentů uvedlo, že se dívá na TV 

více než 2 hodiny denně, 24,7 % dotázaných sleduje TV méně než 2 hodiny denně a 

26,9 % resp. několikrát týdně, 7,7 % resp. uvedlo, že se na TV dívá méně než jednou 

týdně.

„Na internetu“ tráví více než 2 hodiny denně více než polovina respondentů 

(58 %), 22 % dotázaných pracuje s internetem několikrát týdně a 17,6 % méně než 2 

hodiny denně. Velká část dospívajících využívá připojení přes počítač (97,8 %) i 

mobilní telefon (37,4 %), podle svých slov mohou být on-line prakticky kdekoli (viz 

Tabulka č. 16), čímž se výrazně snižuje možnost kontroly ze strany rodičů. Většina 

z dotázaných se domnívá, že nepotřebuje, aby jeho uživatelské chování nějakým 

způsobem omezovali či kontrolovali rodiče (viz Tabulka č. 17).



51

           Tabulka č. 16

„Kde všude se připojuješ k internetu?“  

četnost v %

ve škole 104 57,1

Doma 178 97,8

v kavárně, hospodě, klubu 53 29,1

během cestování, na ulici 30 16,5

Jinde 30 16,5

N = 182

Tabulka č. 17

„Myslíš si, že takovou kontrolu potřebuješ?“

četnost v %

rozhodně ano 5 3,5

spíše ano 7 4,9

spíše ne 60 41,7

rozhodně ne 50 34,7

nevím 22 15,3

N = 144

Dalším faktorem rodinného prostředí, na který jsem se ve výzkumu zaměřila, 

byla otázka rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Mým výchozím předpokladem bylo, že 

na základě společných diskusí o různých tématech děti získávají obecnější návody a 

informace, které mohou využít při interpretaci mediálních sdělení. Tabulka č. 18

ukazuje zastoupení jednotlivých témat a celkové četnosti (frekvenci takových 

rozhovorů, vyjádřenou subjektivním hodnocením respondenta).

Tabulka č. 18 – témata společných rozhovorů a jejich frekvence (v %)

nikdy zřídka občas často velmi často

o věcech, co tě zajímají 4 12 24 32 28

o zpravodajství 6 18 45 20 11

o politice 23 34 21 14 9

o fungování médií 21 35 30 9 4

pasivní účast v diskusi 8 32 31 20 8
*Plné znění otázek viz dotazník v Příloze I
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V rámci doplňujících analýz jsem se zaměřila na otázku vlivu vybraných faktorů 

rodinného prostředí na mediální gramotnost dítěte. 

Jistou závislost mezi „frekvencí“ společných rozhovorů (zde jsem pracovala s již 

dříve vytvořenou součtovou proměnnou) a mírou mediální gramotnosti potvrdila korelační 

analýza (Pearsonův koef. = 0,238, Sig. = 0,001). Výsledky naznačují vztah mezi proměnnými 

ve smyslu přímé úměrnosti, hodnota koeficientu ale není příliš vysoká.

Vliv vlastní či zprostředkované zkušenosti s mediální praxí jsem zkoumala 

prostřednictvím porovnání průměrných výsledků v testu mediální gramotnosti mezi 

skupinami respondentů, kteří mají nějakou zkušenost a těmi, kteří žádnou zkušenost nemají 

(dvouvýběrový t-test). Výsledky analýzy nepotvrdily statisticky významný rozdíl mezi 

skupinami (Sig. = 0,619), vliv přímé či zprostředkované znalosti mediální praxe na mediální 

gramotnost nebyl prokázán.

Zvláštní pozornost jsem věnovala vlivu vzdělání rodičů – základní 

sociodemografické charakteristice rodičů, kterou jsem měla k dispozici a která bývá 

pokládána za klíčovou v řadě podobných analýz. Vytvořila jsem součtovou proměnnou,

vyjadřující míru vzdělání obou rodičů, a v rámci korelační analýzy jsem zkoumala její vliv na 

mediální gramotnost dítěte. Nepodařilo se prokázat statisticky významný vztah mezi 

proměnnými (Pearsonův koef. = 0,036, Sig. = 0,653). Pro kontrolu jsem vyzkoušela korelační 

analýzu ještě s alternativně zkonstruovanou proměnnou – podle vzdělání „vzdělanějšího“ 

rodiče, ani v tomto případě se vliv vzdělání rodičů na mediální gramotnost dítěte nepotvrdil 

(Pearsonův koef. = 0,041; Sig.= 0,592).

Kontrolovala jsem také vliv dalších proměnných: pohlaví, věku a školy, kterou 

respondent navštěvuje. Ani jeden z těchto faktorů se neukázal jako statisticky významný. 

Tabulka č. 19 ukazuje výsledky série dvouvýběrových t-testů (srovnávání skupin respondentů 

podle průměrného počtu bodů dosaženého v testu mediální gramotnosti).

Tabulka č. 19 - rozdíly v mediální gramotnosti podle pohlaví, věku a školy respondenta
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proměnná porovnávané skupiny počet průměr hodnota významnosti

pohlaví respondenta dívky 77 11,44
0,368

chlapci 105 11,09

věk respondenta 12 – 14 let 103 11,10
0,416

15 – 16 let 79 11,42

škola, které resp. žákem ZŠ A 104 11,01
0,194

ZŚ B 78 11,54

N = 182, α = 0,05

Rozdíly mezi skupinami nejsou statisticky významné; největší rozdíl mezi průměry je patrný 

u rozdělení podle školy, ale ani tady není statisticky významný. Tyto závěry zpětně potvrzují 

poměrně dobré zacílení výzkumu z hlediska výběru respondentů. 

10.5 Závěrečná diskuse

V rámci analýzy se podařilo identifikovat jednotlivé mediálně-výchovné strategie 

rodičů – zejména strategii „omezování“ a „instrukce“. Poměrně překvapujícím zjištěním bylo, 

že strategie „instrukce“ a „omezování“ nestojí proti sobě v jakémsi protikladu, jak by 

se mohlo zdát z poznatků výše citovaných výzkumů10. Ukázalo se, že rodiče zpravidla 

využívají více strategií současně, přesněji řečeno preferují určité kombinace strategií. Lze 

vysledovat několik pravidel, jimiž se tyto preference řídí: Pokud rodiče preferují strategii 

„instrukce“ v souvislosti se sledováním televize, upřednostňují ji také ve vztahu k užívání 

internetu. Totéž platí pro strategii „omezování“. Dětskému sledování televize rodiče 

pravděpodobně věnují menší pozornost, než dětským internetovým aktivitám. Ti rodiče, kteří 

obecně preferují strategii „omezování“, často ve vztahu k internetu využívají také strategii 

„instrukce“. 

Zvláštní pozornost jsem věnovala otázce společných rozhovorů a diskusí mezi rodiči a 

jejich dospívajícími dětmi, jejichž vliv na mediální gramotnost se podařilo částečně prokázat. 

Společné rozhovory lze proto považovat za další mediálně-výchovnou strategii, která má 

                                                            
10 Viz např. rozlišování souhlasné a nesouhlasné mediální výchovy, které používá Austinová – podle ní pramení 
preference určité mediálně-výchovné strategie zejména z obecných postojů rodičů k médiím a strategie 
„instrukce“ a „omezování“ by proto měly vycházet z odlišných názorových pozic (Austin a kol., 1999).
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ovšem velmi blízko ke strategii „instrukce“ (zahrnuje rozhovory o médiích a mediálních 

obsazích). Strategie společných rozhovorů ale na rozdíl od strategie „instrukce“ nebývá 

spojena se strategií „omezování“, což potvrzuje jistou svébytnost této strategie. 

Co se týče otázky vlivu jednotlivých strategií na mediální gramotnost, jako 

„nejefektivnější“ strategie se ukazuje strategie „instrukce“. Vliv strategie „omezování“ na 

mediální gramotnost nebyla potvrzena.11  K rozvoji mediální gramotnosti do jisté míry 

přispívá také komunikační schéma „orientace na názor“, založené na otevřené komunikaci – i 

zde lze předpokládat jisté překrývání se strategií společných rozhovorů. Schéma „sociální 

orientace“ mediální gramotnost významně neovlivňuje. Již z těchto výsledků je patrná 

souvislost mezi strategií „instrukce“ a schématem „orientace na názor“, kterou potvrdila také 

korelační analýza. Mezi „sociální orientací“ a strategií „omezování“ nebyl prokázán 

statisticky významný vztah.

Analýza sebraných dat přináší zajímavá zjištění, při jejich interpretaci je však třeba 

vnímat limity používaných metod. V rámci klíčových statistických operací (testování 

hypotéz) jsem pracovala se součtovými proměnnými, u nichž je vždy vyšší pravděpodobnost 

určitého zkreslení. Těmto zkreslením jsem se snažila vyhnout opakovaným ověřováním 

reliability používaných škál. Problematická může být rovněž redukce škály indikující schéma 

„orientace na názor“ na pouhé tři položky, pro kterou jsem se rozhodla právě z důvodu 

zvýšení její reliability. Dále považuji za nutné upozornit na poměrně nízké hodnoty 

korelačních a regresních koeficientů. S touto skutečností jsem se snažila vypořádat pomocí 

doplňkových analýz a kontroly vlivu dalších proměnných (zejména kontroly vlivu základních 

sociodemografických charakteristik respondentů a jejich rodičů). 

Specifickým deficitem mého výzkumu zůstává nižší reprezentativnost vzorku, 

spočívají v jeho účelovém výběru. Při jeho sestavování jsem musela volit mezi zachováním 

vyšší reprezentativnosti – realizací výzkumu pouze na jedné škole, a mezi možností získat 

vyšší počet respondentů, který by zvýšil výpovědní hodnotu následných analýz. Rozhodla 

jsem se pro druhou z předestřených možností. 

                                                            
11

Toto zjištění odpovídá např. závěrům Van den Bulcka a Van den Berghové, vyzdvihujících pozitivní vliv 
nerestriktivních forem mediální výchovy (Bulck, Bergh, 2000).
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Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na možnost širšího vymezení mediální 

výchovy, v jehož kontextu se otevírá prostor pro vlastní iniciativu rodičů. Mediální výchova 

v rodině má svá specifika, která mohou být v porovnání s jinými formami mediální výchovy 

jistou výhodou. Patří mezi ně možnost individuálního přístupu k dítěti, přizpůsobení jeho 

potřebám a uživatelskému chování, stejně jako možnost bezprostředně reagovat na konkrétní

situace a mediální obsahy. Přestože rodiče ovlivňují uživatelské zvyklosti dítěte a jeho postoje 

k médiím z velké části neuvědoměle, lze identifikovat určité opakující se modely záměrného 

jednání směřujícího ke zvyšování mediální gramotnosti dítěte. Ve svém výzkumu jsem se 

pokusila některé z těchto strategií pojmenovat a zasadit je do širšího rámce rodinných 

komunikačních schémat. Lze předpokládat, že ty nejúčinnější mediálně-výchovné strategie 

vyžadují více času a aktivity ze strany rodičů a vztahují se spíše ke schématu otevřené

komunikace, ať již se jedná o strategii „instrukce“, nebo o společné rozhovory. Konečným 

výsledkem mého projektu nemělo být nějaké doporučení, ani vysoce reprezentativní data 

umožňující široké zobecnění. Chtěla jsem pouze ilustrovat možné vztahy mezi jednotlivými 

proměnnými, což doufám, že se mi alespoň částečně povedlo. K jejich potvrzení by bylo třeba 

ještě dalších výzkumů.
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