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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je mapování zahraničních výzkumů zabývajících se vztahem 

médií (televize a internetu) a dětí v zemích EU za období 1990 až 2010. Televize se v 

životech dětí objevuje v padesátých letech minulého století a ihned se stává předmětem 

zájmů mnoha studií. První stěžejní studií, jež předznamenala vývoj tohoto tématu na 

příštích několik desítek let, je studie Televize a dítě z roku 1958, která proběhla ve 

Velké Británii. Od té doby došlo ke změně pohledu výzkumníků na dítě, k posunu od 

zkoumání mediálních účinků ke zkoumání mediálních významů a užívání a k posunu od 

televize k mediálnímu prostředí. Hlavními evropskými zeměmi, jež se velkou měrou 

podílejí na výzkumné práci tohoto tématu mezi roky 1990 a 2010 jsou Velká Británie, 

Německo a Severské země. Většina evropských zemí má dlouhodobou tradici 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu vztahu médií a dětí. Některé země, mezi něž 

patří i Česká republika, používaly při zkoumání vlivu médií na děti převážně metody 

kvantitativní. Kvalitativní metody se v těchto zemích zavádějí až po roce 1990. Jedním 

z nejdůležitějších projektů mapování výzkumu internetu, do kterého je v současné době 

zapojeno 33 zemí Evropy, se nazývá EU Kids Online. Svůj význam má tento projekt 

nejen z hlediska toho, že se v rámci něho sdružují a sdílejí informace a data napříč 

Evropou, ale především proto, že z jeho závěrů je patrné, jaká situace a podmínky jsou v 

daných zemích v oblasti výzkumů dětí a médií. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
The thesis is focused on mapping of the foreign research on the relation between media 

(television and the Internet) and children within EU for the period of 1990-2010. 

Television emerged in the lives of children in 1950s and immediately became the focus 

of the media studies. First crucial study which has influenced development of media and 

children research for the next decades was study Television and the child (1958) 

conducted in Great Britain. Since then we have been able to follow several changes in 

research agenda. First change is how the child is understood for the research purposes, 

then the shift from media effects to media meanings and uses and last but not least shift 

from television to the media environment. The most of media research on children 

between 1990 and 2010 has been carried out in Great Britain, Germany and Nordic 

countries. Most of European countries have long tradition of qualitative as well as 

quantitative research. However, some of the countries (e.g. the Czech Republic) used 

mostly quantitative methods when conducting media research with children. These 

countries have implemented qualitative methods after 1990. One of the most important 

projects of mapping Internet research is EU Kids Online. Currently there are 33 

European countries participating in this project. EU Kids Online is significant not just 

because it gathers and shares research information and data across Europe but mainly 

because we can learn about the situation and conditions of the research on media and 

children in European countries. 
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Úvod 
 

Jaký je vztah dětí a médií? Jaký mají na ně média vliv a naopak jak děti média 

užívají? Jak média ovlivňují vývoj, chování, postoje, názory a samotnou osobnost dítěte 

i mladých lidí? Jak jsou média důležitá pro trávení jejich volného času, pro jejich rozvoj 

a sociální vztahy? Kolik času tráví děti s médii obecně a kolik času věnují kterému 

médiu? Jaký mají vztah k rychle se rozvíjejícím informačním a komunikačním 

technologiím (ICT)? Co si myslí o nových médiích? Jak tyto nové formy médií ovlivní 

užívání starých médií? Jakou metodologii použít při zkoumání dětí ve vztahu k médiím? 

Je dítě pasivním či aktivním uživatelem? Proč se vůbec zaměřovat na zkoumání vlivu 

médií na děti a mladé lidi?  

Začala jsem svůj úvod otázkami záměrně, neboť hned na začátku mé práce bych 

ráda předestřela, jak komplexní a složité je téma vztahu dítěte a médií a jaké otázky si 

musí výzkumníci před začátkem svého výzkumu vůbec položit. Navíc dítě je zvláštní 

druh publika, nelze k němu ve výzkumech přistupovat jako k dospělému. Pro 

výzkumníka je velmi důležité vybrat správnou metodu, díky které se dostane k dítěti 

způsobem, jenž mu umožní získat potřebné informace v mezích etiky. Dítě je chráněno 

nejen svým okolím, tzv. gatekeepry, ale také žije ve svém dětském světě, ve kterém není 

lehké rozlišit mezi realitou a představami.  

Stejně jako se za poslední dvě desetiletí zvýšil počet ICT a rozšířilo se jejich 

užívání mezi dětmi a mladými lidmi, vzrostl i počet výzkumů, které se touto 

problematikou zabývají. Dítě narozené ve třicátých letech minulého století 

pravděpodobně trávilo posloucháním rádia, čtením komiksů, knih, novin či časopisů, 

sledováním filmů v kině jen několik hodin týdně. Od představení televize široké 

veřejnosti v padesátých letech se počet hodin mladých lidí strávených s médii značně 

zvýšil a v současné době užívají děti média již několik hodin denně. Za posledních 

několik let se média stala v životě dětí a mladých lidí důležitější než kdy dříve. Navíc 

s příchodem iPodu, YouTube či sociálních sítí MySpace a Facebook jsou mladí lidé 

velmi zřídka mimo dosah médií.  

V této bakalářské práci se pokusím zmapovat zásadní výzkumy týkající se 

vztahu dětí a médií, které byly provedeny v evropských zemích, konkrétněji v zemích 

Evropské unie (EU) od roku 1990 do roku 2010. Budu se snažit také sledovat, jak se 

tyto výzkumy měnily spolu s vývojem „nových“ médií, a to především internetu. 
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Konkrétněji v prvních dvou kapitolách se budu zabývat vztahem médií a dětí obecně.  

Pokusím se definovat základní pojmy, které se ve výzkumech vztahu médií a dětí 

objevují. Ve druhé kapitole se věnuji tématu metodologie použité v těchto výzkumech. 

Cílem je nalézt odpovědi na to, jaké metody a témata jsou v těchto výzkumech 

obsaženy a jak se takové výzkumy liší od výzkumů prováděných s dospělými. 

Dále se pokusím přiblížit vývoj výzkumů vlivu médií na děti do roku 1990 a 

mapovat tyto studie od roku 1990 do roku 2010. Jelikož jsou mé jazykové znalosti 

omezeny pouze na angličtinu, byla i má rešerše omezena na anglické zdroje. Jednalo se 

tedy převážně o výzkumy, které proběhly ve Velké Británii, či o zdroje, které byly 

přeloženy do angličtiny. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla do kapitoly Stručný nástin 

zásadních výzkumů médií na téma děti a média v Evropě od jejich počátku do roku 1990 

uvést nástin průběhu v USA, neboť řada autorů na výzkumy zabývající se tématem děti 

a média v USA ve svých studiích odkazovala. Avšak je třeba zde přiznat, že toto 

jazykové omezení mi bylo při hledání výzkumů některých evropských zemí překážkou. 

V první části čtvrté kapitoly se pokusím o mapování výzkumů televize po roce 

1990, neboť jak z řady průzkumů vyplývá, televize je stále jedno z nejdůležitějších 

médií v dětském světě. A to i přes to, že internet, jemuž věnuji druhou část této kapitoly, 

se stal u dětí velmi oblíbeným. V poslední kapitole jsem se snažila nastínit, k jakým 

posunům od padesátých let dvacátého století až po současnost došlo, a to se 

zdůrazněním na pohled na děti jako na aktivní publikum.  

Zprvu jsem váhala, které výzkumy do své práce zahrnout. Rozhodla jsem se 

proto kontaktovat významnou autorku mnoha důležitých výzkumů na toto téma 

profesorku Soniu Livingstone. Ta mi doporučila zaměřit se na projekt EU Kids Online. 

To je také jedním z důvodů, proč jsem ve své práci tomuto projektu přikládala značnou 

pozornost.  

Jelikož se druhů médií v životě dětí vyskytuje velké množství, rozhodla jsem se 

zaměřit se na dvě podle mého názoru nejdůležitější média v životech dětí, televizi a 

internet. A to také proto, že jsou tato dvě média hlavním a nejčastějších předmětem 

obav z jejich možné role v dětském světě. Ke zúžení tématu práce jsem přistoupila také 

proto, že jsem chtěla do mapování zahrnout co nejvíce možných zemí EU. To by 

v případě všech zemí EU a všech možných médií v životech dětí, vzhledem 

k omezenosti stran této práce a vzhledem k tomu, že jsou zdroje některých zemí 

v anglickém jazyce obtížně dohledatelné, byl na zdroje velmi náročný úkol. Domnívám 

se proto, že pro širší a hlubší analýzu zahrnující všechny země EU a všechna média, 
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která hrají v dětském světě podstatnou roli, by bylo potřeba sbírat zdroje přímo 

v daných zemích. 

V tezích své bakalářské práce jsem si vytýčila jako jeden z  cílů komparaci 

výzkumů zaměřujících se na zkoumání vztahu médií a dětí dle stanovených kategorií, 

avšak při studiu zdrojů a literatury jsem se rozhodla původní cíl v průběhu zpracovávání 

upravit. V nalezených zdrojích pojednávajících o tomto tématu jsou stěžejní výzkumy 

vztahu médií a dětí často popisovány různými způsoby. Někteří autoři předloží popis 

zkoumaného vzorku i průběhu studií, někteří se naopak zaměří pouze na výsledky, jiní 

jen okrajově zmíní metodologii daných výzkumů. Navíc do řady výzkumů po roce 1990 

bylo zapojeno více evropských zemí, což znesnadňuje komparaci v oblasti rozdílů 

výzkumů jednotlivých zemí, stejně jako hledání toho, v čem se shodují. Budu se tedy 

snažit spíše mapovat vývoj a zdůraznit případné problémy u některých zemí, ačkoli o 

určité srovnání zemí se pokusím. 

Součástí této práce jsou tabulky obsažené v textu a přílohách. První tabulkou je 

typologie online nebezpečí, jež zobrazuje, kterým rizikům jsou podle autorů EU Kids 

Online děti na internetu vystaveny. Druhou tabulkou, kterou jsem rovněž zařadila do 

textu práce, je výčet faktorů, jež ovlivňují národní výzkumy, tedy pokrytí mladých lidí 

médii a online technologiemi, vliv neziskových organizací a dále také události, které 

ovlivňují výzkumnou agendu. Do přílohy jsem pak zahrnula tabulky o historii výzkumů 

internetu v jednotlivých zemích a jejich počtu. 
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1. Vztah děti a média jako téma odborného 
zkoumání. 
 
1.1. Dětské publikum 

 

Definicí pojmu publika obecně se zabývají autoři výzkumů médií již od jejich 

počátku. Dle Ireny Reifové (2004, s. 197) je publikum „soubor jedinců, kteří soustavně 

nebo příležitostně užívají média, přičemž se liší stupněm aktivity jako formy odstupu od 

médií a sklonu k vlastnímu způsobu recepce, tvorbě vlastního výběru a užití mediálních 

obsahů“. Denis McQuail (2007, s. 315) publikum definuje jako „kolektivní označení 

denotující „příjemce“ v jednoduchém sekvenčním modelu procesu masové 

komunikace“ a v „běžném pojetí odkazuje“ především „ke čtenářům, divákům či 

posluchačům toho kterého mediálního kanálu“. McQuail označuje publikum za základní 

nástroj komunikátorů i mediálních organizací. Na vytváření publika má svůj podíl podle 

McQuaila také vzdělání, věk, pohlaví, volný čas publika a jiné faktory.  

  Vymezení pojmu „dítě“ pro výzkumy není ve studiích médií a dětí vždy 

jednoznačné. Kategorii dětství lze definovat různě. Nejčastějším kritériem pro výběr 

zkoumaného vzorku bývá věk, nelze ale opomenout ani řadu sociálních faktorů, 

především sociální prostředí, ze kterého děti pocházejí. Pro Holzwartha a Mauera ve 

studii Děti a média - Německo byly rozhodujícími kritérii věk (6-13 let) a pohlaví dětí 

(chlapci i dívky). Ve studii Televize a dítě autorů Himmelweit, Oppenheim a Vince, o 

které budu hovořit ve třetí kapitole, byly kritérii výběru dětí pro výzkum věk, pohlaví, 

úroveň inteligence a sociální prostředí. V jejich výzkumu se tedy jednalo o chlapce a 

dívky ve věku 10-11 let a 13-14 let rozdělené do tří úrovní inteligence (IQ nižší než 

100, IQ v rozmezí 100 až 114 a IQ vyšší než hodnota 115) a pocházející z rodin střední 

a pracující třídy (Himmelweit et al, 1958, s. 76). 

Philips Ariése, teoretik v oblasti výzkumu dětí, zdůrazňuje, že dětství je 

„relativně nový koncept, který se objevuje až v sedmnáctém století a který je 

doprovázený“ mimo jiné „změnami v evropském vzdělávacím systému v důsledku 

zvýšení třídního rozvrstvení.“ (Ulanowicz, s. 1). Upozorňuje, že chápání pojmu dětství 

se v čase vyvíjelo, dětství nebylo vždy chápáno jako odlišná a zvláštní fáze lidského 
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života1, nelze ho tedy brát jako dogma. Na dítě je třeba nahlížet jako na sociální 

konstrukt.  

Podle autorů knihy Mládež na křižovatce: Sociologická analýza postavení 

mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace (Sak & 

Kolesárová, 2004, s. 7) je mladá generace „nejsenzitivnější skupinou společnosti, 

nejcitlivěji reflektuje změny ve společnosti a měnící se společenské podmínky“. 

„Současná generace mládeže se ve svém vývoji vyrovnává s pozitivními i negativními 

jevy současné společnosti“ a zároveň „volí způsob využití nových informačních 

technologií, případně odchází do virtuálního kyberprostoru“ (Sak & Kolesárová, 2004, 

s. 7).  

Sak a Kolesárová chápou dětské publikum jako publikum aktivní2. Dle jejich 

názoru nelze na děti a mládež nahlížet pouze jako na společenský objekt, ale především 

„poznání mládeže musí zahrnovat i tu druhou stránku-mládež jako společenský subjekt“ 

(s. 8). Pohled na dítě jako součást aktivního publika zdůrazňují také například 

Himmelweit či Buckingham. Podle Himmeilweit a jejích kolegů výsledky jejich studie 

neprokázaly zvýšení pasivity dítěte v důsledku působení televize. „Jakmile se naskytl 

výběr mezi sportem či koníčkem a sledováním televize, televize byla často poražena.“ 

(Himmelweit et al, 1958, s. 26)3. Stejně tak David Buckingham tvrdí, že dítě není 

pasivní a snadno ovlivnitelnou obětí mediálního obsahu, ale že se jedná o aktivního a 

náročného uživatele médií (2000, s. 53-54).  

I přesto však dětské publikum bývá některými teoriemi řazeno k pasivnímu 

publiku. Takové výzkumy a analýzy chápou dětské publikum jako „homogenní skupinu 

tvořenou pasivními a neautonomními jedinci, kteří jsou neustále v procesu se někým 

spíše stát, nežli někým již být.“ (Mominó & Meneses, s. 1). Kognitivní psychologové si 

                                                 
1 Dle Ariése největším rozdílem mezi současným dětstvím a dětstvím, jak bylo chápáno dříve, je 
nedostatečný důraz na přípravu dětí pro dospělost (např. vzdělání). Od narození až po věk sedmi let byly 
děti chápány a odívány jako dospělí a nebyly chráněny před světem dospělých. Ve věku sedmi let byly již 
schopny plně se účastnit dospělého života. Ke změně podle Ariése došlo až v sedmnáctém století, kdy 
malíři ve svých dílech začali poprvé děti zobrazovat jako samostatné individuality (Ulanowicz, s. 3).  
2 Koncepce aktivního publika se poprvé objevuje v práci Lazarsfelda, Bergsona a Gaudeta Volba lidí 
(přeloženo z The People´s Choice) v souvislosti s výzkumem rozhodování voličů. Sonia Livingstone 
v práci Publika a interpretace (přeloženo z Audiences and interpretations) v části věnované aktivnímu 
publiku uvádí, že „publikum musí nevyhnutelně „pracovat“ s textem a čerpat ze svých zdrojů znalostí a 
zkušeností“ a zároveň „mít určitou představu o textu, aby bylo možné si osvojit vyložený přístup k textu.“ 
(Livingstone, 2007, s.2) 
3 Na druhou stranu v roce 1960 proběhla studie s názvem Efekty televize na rodinný život (přeloženo 
z The effects of television upon family life) pod vedením Williama Belsona z Londýnské školy ekonomie a 
politických věd, podle které došlo v důsledku sledování televize k omezení dětských aktivit, na nichž se 
rodiče doma podílejí, například čtení příběhů a pohádek (UNESCO, 1961, s. 23). 
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pokládají otázku, zda mohou děti dekódovat text tak, aby si samy uvědomily, kdo je 

v příběhu „pachatel“ a zda mohou vůbec odlišit kladné a záporné hrdiny.  

V posledních několika letech se výzkumy starých médií rozrůstají o výzkumy 

médií nových. Nová média hrají v životech současných dětí důležitou roli, neboť 

„nejpodstatnějším atributem současné mládeže“ je právě „její spojení s novými 

informačními a komunikačními technologiemi“. „Nové technologie vytvářejí novou 

kvalitu sociability – digitální sociabilitu. V kyberprostoru či v digitálním prostoru 

vznikají a žijí nové vztahy, vznikají nová společenství a komunity fungující na nových 

formách komunikace.“ (Sak & Kolesárová, 2004, s. 124).   

Některé vědecké výzkumy (například Palfrey & Gasser, 2008), zabývající se 

užíváním těchto nových médií dětmi, chápou dnešní děti jako generaci, která se 

současným ICT ihned a bez problémů přizpůsobí. Ve vědeckém diskurzu je tato část 

populace nazývána pojmy cyberkids (například Holloway & Valentine, 2003), 

internetová či také síťová generace. Pojem internetová generace je používán ve studiích 

Briana D. Loadera, podle něhož se v tomto případě jedná o generaci vyrůstající ve 

virtuálních chat místnostech (2007, s. 2). Stejně tak o mladé generaci hovoří John 

Palfrey a Urs Gasser, kteří před slovním spojením digitální generace upřednostňují 

označení digitální populace, což je podle nich publikum narozené po roce 1980. 

Podle autorek projektu Děti Spojeného království jdou online4 Sonii Livingstone 

a Magdaleny Bober jsou dnešní mladí lidé „první generací, která vyrůstá s internetem. 

Domácnosti, které mají přístup k internetu, jsou také pravděpodobněji domácnostmi 

s dětmi.“ Navíc z některých studií vyplývá, „že pro mnoho jejich rodičů i učitelů je 

obtížné s nimi udržet krok.“ (Livingstone & Bober, 2005, s. 7). 

1.2. Přístupy výzkumů vlivu médií na děti 
 

Ve dvacátém století, kdy se fenomén dětství stal předmětem zkoumání 

odborných studií, začaly se mediální teorie a přístupy zabývat také tímto tématem. Děti 

se pro ně staly zajímavým a novým publikem, kterému bylo potřeba věnovat 

dostatečnou pozornost. Jako příklad lze uvést teorie mediálních účinků, které dle 

Davida Gauntletta nahlíží na děti jako na oběti mediálních produktů (Gaunntlett, 2004), 

                                                 
4 Přeloženo z UK Children Go Online. 
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teorii užití a uspokojení či příjmovou teorii, jež naopak chápou děti jako aktivní 

publikum. 

Teorie užití a uspokojení je podle Sandry Calvert, jedné z významných 

současných výzkumnic vlivu televize a počítače na dětskou pozornost a sociální 

chování, klíčovou teorií k vysvětlení selektivního vystavení dětí médiím. Podle této 

teorie děti užívají určitá média k naplnění svých emocionálních a sociálních potřeb 

(Calvert, 1999, s. 9). Uspokojení odkazuje k potřebám, které děti užíváním různých 

informačních technologií naplňují. Calvert tvrdí, že děti se dívají na televizi nebo hrají 

videohry právě pro vlastní potěšení, pro uspokojení svých potřeb (1999, s. 9). Nikoli 

tedy pro své vnitřní přesvědčení, že televize či jiné médium jim poskytnou nové 

znalosti, že je vzdělají.5 

Stejně tak Kathleen Alpizar ve své práci (Alpizar, 2010, s. 30-32) uvádí několik 

příkladů nahlížení na děti z pohledu teorie užití a uspokojení. Například studie Namsu 

Parka a jeho kolegů Být ponořen do sociálního síťového prostředí: Facebookové 

skupiny, užití a uspokojení, a sociální výstupy6 použila teorii užití a uspokojení při 

výzkumu studentů vysokých škol aktivně užívajících facebook. Z jejích výsledků 

vyplývá, že studenti, kteří se účastní skupin na facebooku, jsou mnohem aktivnější a 

více tíhnou k zapojení se do občanských a politických aktivit (Alpizar, 2010, s. 31). 

Mezi teorie mediálních účinků věnujících se tématu dětí jako typu publika patří 

například kultivační teorie, kterou Signorielli a Lears použily při výzkumu role pohlaví 

dítěte v televizních sděleních a následně vliv takového obsahu na děti (více viz 

Signorielli & Lears, 1992, s. 157-170) či teorie mediální závislosti, o které v souvislosti 

s dětmi hovoří již zmíněná studie Kathleen Alpizar ve spojení s novými médii (více viz 

Alpizar, 2010, s. 29-30).   

 

                                                 
5 Calvert také poukazuje na to, že současná společnost považuje informační technologie za určitou formu 
zábavy, což má za následek to, že většina mediálního obsahu, jež má vést k uspokojení potřeb, je právě 
zábavná. Calvert tvrdí, že pokud děti neshledají programy za dostatečně zábavné, nebudou se na ně 
jednoduše dívat. A to, že televizní stanice věří, že děti nemají vzdělávací televizní programy rády, je 
podle ní překážkou k rozvoji vysoce kvalitních vzdělávacích programů pro děti (1999, s. 9). 
6 Přeloženo z Being immersed in social networking environment: Facebook groups, uses and 
gratifications, and social outcomes. 
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2. Metody výzkumů médií a jednotlivé typy 
výzkumů. 
 
2.1. Metody výzkumů médií a dětí 
 

 V odborném světě existují podle Samanthy Punch (2002, s. 322) dva extrémy, 

jak chápat děti ve výzkumech: buď je na děti a dospělé ve výzkumech nahlíženo jako na 

zcela totožné publikum či naopak od sebe odlišné. Způsob, kterým výzkumník chápe 

status dítěte, ovlivňuje také volbu metod. Ti, pro něž jsou děti totožné s dospělými, 

používají při svém zkoumání stejné metody jako při výzkumech dospělých. Je pak však 

odpovědností výzkumníka nezdůrazňovat odlišnosti mezi dítětem a dospělým tím, že by 

se při samotném výzkumu k dětem choval jinak než k dospělým. Naopak ti, pro něž 

jsou děti zcela odlišnou skupinou populace, tedy odlišnou od dospělých, používají často 

jako metodu etnografii (Punch, 2002, s. 322).  

Dle autorů EU Kids Online má většina evropských zemí tradici jak 

kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu7 v oblasti dětství a studií médií. 

                                                 
7 Metody výzkumu médií obecně jsou tradičně rozděleny na metody kvantitativní a kvalitativní 
(interpretativní) a objekty jejich zkoumání jsou účastníci mediálního sdělení, mediální sdělení samo o 
sobě a rámec fungování médií. „Kvantitativní metody vycházejí především z otázky Kolik? A jsou 
představovány různými typy dotazníkových šetření“ a také „psychologických experimentů“ (Trampota & 
Vojtěchovská, 2010, s. 16). V rámci kvantitativního výzkumu dochází k měření proměnných, ke 
zkoumání frekvence výskytu proměnných či kategorií. Metoda proto využívá pro větší přesnost svých 
výsledků statistiku a číselné údaje. Tyto výsledky lze replikovat a přenášet. Je tak možné srovnat 
výzkumy různých mediálních krajin (Trampota & Vojtěchovská, 2010, s. 17). Na druhou stranu 
nevýhodou kvantitativního výzkumu často bývá opomíjení proměnných, které kvantifikovat nelze. Avšak 
mohou mít mnohem větší význam než proměnné kvantifikovatelné (Trampota & Vojtěchovská, 2010, s. 
17). 

Mezi kvantitativní metody výzkumu médií zkoumající rámce fungování médií Tomáš Trampota řadí 
ekonomickou a systémovou analýzu, pro metody zkoumající mediální sdělení pak Bergsonovu obsahovou 
analýzu a frekvenční lingvistiku. Pro poslední objekt zkoumání kvantitativních výzkumů, tedy účastníky 
sdělení, se používá například strukturální sociodemografická analýza, dotazníkové šetření či 
psychologický experiment (Trampota & Vojtěchovská, 2010, s. 16).  

Kvalitativní metody výzkumu si pokládají otázku Jak? „Charakteristickým prvkem těchto metod je, že 
nejsou standardizované, jako je tomu u kvantitativních metod. Interakce výzkumníka a zkoumaného má 
vždy odlišnou podobu na základě unikátního průběhu“ a  „reakcí objektu.“ (Trampota & Vojtěchovská, 
2010, s. 18). Její výhodou je, že výzkumník může zkoumat svůj objekt do hloubky, a to především 
v případě, kdy dané téma ještě nebylo předmětem zkoumání. Jak uvádí Trampota, nevýhodou této metody 
je, že umožňuje zkoumat pouze menší vzorek. Ve výsledku výzkumu se mohou také odrážet subjektivní 
názory a představy výzkumníka.  

Do výčtu kvalitativních metod Tomáš Trampota zařadil interpretace sekundárních materiálů a kritickou 
politickou ekonomii pro zkoumání rámce fungování médií, zúčastněné pozorování, hloubkový rozhovor, 
ohniskové skupiny či například zakotvené teorie zkoumající účastníky komunikace. Mediální sdělení 
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V některých zemích, například v České republice, je však tradice kvalitativních 

výzkumů mnohem menší, a tak převážná část českých výzkumů používala ve většině 

případů kvantitativních metod. Naopak v Dánsku jsou nejpoužívanějšími metodami 

výzkumů metody kvalitativní. Viz tabulka v příloze č. 1. Z ní můžeme také vyčíst 

začátek vývoje komunikačních studií i studií internetu v jednotlivých zemích. 

 Konkrétními metodami výzkumů použitými na děti jsou již zmíněné 

etnografické metody, dále například focus groups8, rozhovory9, dotazníky či deníky. Pro 

Himmelweit byly v její studii hlavními metodami dotazníky s otevřenými a uzavřenými 

otázkami a deníky, do kterých si děti každý den po dobu jednoho týdne zaznamenávaly 

své aktivity a tři činnosti, které si užily za daný den nejvíce. Autoři této studie 

vysvětlují, že si nezvolili rozhovory, neboť by je bylo nutné provést na zkoumaném 

vzorku pokud možno ve stejnou dobu, aby již dotazované děti nesdělovaly informace 

těm, které by čekaly za dveřmi. Překážkou jim byl také nedostatek tazatelů, nedostatek 

místností pro rozhovory ve škole či obavy z rozhovorů v domácím prostředí 

(Himmelweit et al, 1958, s. 70-71). 

Mitchell a Reid-Walsh (2002) tvrdí, že výběrem tématu a metod pro výzkumy 

dětí se objevují etická dilemata, která jsou na rozdíl od metod použitých na dospělé 

jedince, unikátní. Etická otázka se často stává právě ústředním rozdílem mezi 

výzkumem dětí a dospělých. Žádat děti, aby otevřeně sdělily své pocity, aby provedly 

sebeanalýzu před jinými dětmi, může mít podle nich negativní důsledky nejen na 

výsledky výzkumu, ale především na děti samotné10.  

Často bývají výzkumníkům u kvalitativních i kvantitativních studií dětí také 

určitou překážkou dospělí, tedy gatekeepři, kteří jsou schopni výzkumníkův přístup 

k dětem značně omezit. Jsou to rodiče, pedagogové, ředitelé, zákonní zástupci apod. 

                                                                                                                                               
zkoumají například sémiotická analýza, kritická analýza diskurzu, narativní analýza a obrazová analýza 
(Trampota & Vojtěchovská, 2010, s. 16). Velmi často dochází ke kombinaci obou výše zmíněných metod. 

8 Focus groups bývají považovány za jeden z nejlepších způsobů, jak získat od dětí a mladých lidí 
potřebné informace, neboť jak tvrdí Berg, vytváří neformální atmosféru, která povzbudí respondenty 
ke sdílení informací o svém chování, přístupech, názorech atd. (Mitchell & Reid-Walsh, 2002, s. 123).  

Je však důležité upozornit, že focus groups nevznikají jako přirozené diskuze, ba naopak vytváří je 
respondenti, kteří by za jiných okolností tuto skupinu vůbec netvořili. Stejně tak přítomnost výzkumníka 
může pro děti znamenat určité omezení ve vyjadřování názorů v diskuzi. 
9 Pro provedení rozhovoru je pro výzkumníka důležité určit to správné místo. Mitchell a Reid-Walsh však 
upozorňují, že rozhodne-li se výzkumník zkoumat děti v prostředí mimo školu, ať už například doma či 
mimo domov, může vyvstat otázka „ochrany práv dětí při neoprávněném zasahování do jejich kultury a 
práv dětí a jejich rodin na soukromí.“ (Mitchell & Reid-Walsh, 2002, s. 79-80) 
10 Například zesměšňování či šikana. 
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Fisherkeller vysvětluje, čemu při své práci v terénu, kdy zkoumala adolescentní děti ve 

školním prostředí, čelila. Tvrdí, že „tento proces byl obtížný, neboť většina veřejných 

škol obvykle není příliš nakloněna výzkumným projektům, které pro školu neznamenají 

dodatečné finanční prostředky, služby, materiál či garantované úspěchy.“ Stejně tak 

učitelé jsou „před cizincem, který by je v jejich třídách pozoroval, značně ostražití“ 

(Fisherkeller et al., 2002, s. 158). Podobné problémy měla také při svém výzkumu 

naopak v domácím prostředí Jane Willson. Ta vysvětluje, že při snaze o rozhovor 

s dětmi, bylo mnoho rodičů „zprvu ostražitých – podezřívavých ohledně jejích motivů a 

obávali se před odhalením sebe sama i svých domovů vnější kritice.“ (Sanger et al., 

1997, s. 181). 

 Jakmile je výzkumníkovi dovoleno zkoumat vybraný vzorek dětí, musí začít 

budovat vzájemný vztah mezi ním, dětmi i gatekeepry. Jane Willson uvádí, že čelila 

metodologickým dilematům, když se snažila vybudovat vztah s rodiči. Ve svém 

výzkumu se snažila být co možná nejobjektivnější, avšak na druhou stranu, aby průběh 

výzkumu rodičům ulehčila, rozhodla se navštívit je doma. Ve snaze si je spřátelit jim 

vyprávěla několik detailů ze svého vlastního domova a rodiny (Sanger et al., 1997, s. 

181). To však na druhou stranu, jak sama přiznává, vedlo k obětování části objektivity.  

Sociologové Adler a Adler jsou zastánci tzv. metody výzkumník-rodič, tzn. že 

jsou podle nich mnohem úspěšnější výzkumníci, kteří jsou již rodiči. Tento svůj přístup 

obhajují tím, že rodičovství, respektive rodičovský přístup, je dětem známý, rodič může 

mnohem jednodušeji vstoupit do světa dětí prostřednictvím svých vlastních zkušeností a 

„učinit tak komunitu mladých, ke které patří jejich děti, ohniskem své studie“ (Adler & 

Adler, 1998, s. 19). Tito sociologové však netvrdí, že by se tímto přístupem snížil 

mocenský rozdíl mezi dítětem a výzkumníkem.  

Nelze opomenout ani nutnost výzkumníka znát jazyk dětí. Becker a Geer 

v Bergovi a Adlerovi (2001, s. 77) tvrdí, že pochopení „jazyka dotazovaného je důležité 

jak pro pokládání otázek, tak pro správnou interpretaci toho, co dotazovaní odpovídají.“ 

Nalezení toho správného jazyka je u kvalitativních výzkumů dětí nezbytnou 

podmínkou. Stejně tak důležité je pozorné naslouchání tomu, co chce dítě říci. 

Výzkumníci také upozorňují na fakt, že děti někdy mají tendenci odpovídat to, co si 

myslí, že tazatel chce slyšet. Někdy zde proto vyvstává otázka, zda lze dětem při jejich 

odpovědích věřit. Obecným předpokladem je, že děti nedokážou rozlišit mezi realitou a 

fantazií. Samantha Punch tvrdí, že děti neříkají výzkumníkům plnou pravdu z několika 
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důvodů, mezi něž patří například snaha vyhnout se diskuzi o nepříjemných tématech či 

právě již zmíněná představa sdělit výzkumníkovi to, co si myslí, že by rád slyšel. 

 

2.2. Nejčastější témata výzkumů 
 

Jedním z hlavních a nejčastěji se vyskytujících témat výzkumů médií a dětí je 

otázka negativního vlivu mediálního obsahu na děti, na jejich vývoj, postoje a chování, 

a hlavně na vytváření jejich osobnosti. Mezi teorie, které se zabývají násilím 

v mediálním obsahu mající vliv na děti, se podle Sandry Calvert řadí teorie nabuzení, 

sociálně kognitivní teorie, teorie scénáře, kultivační či psychoanalytická teorie. První tři 

zmíněné předpokládají zvýšení agrese u dětí, jakmile jsou vystaveny pouhému 

vyobrazení násilí v médiu. Kultivační teorie navíc také předpokládá, že dojde ke 

zvýšení nejen agrese u dětí, ale především pocitu strachu. Pouze poslední uvedená 

teorie, psychoanalytická teorie, předpokládá pokles agresivního chování (více viz 

Calvert, 1999, s. 37-48). 

Toto téma se objevuje například ve výzkumech, které Cristina Lasagni shrnula ve 

své studii Evropský výzkum televize a dětí: mapování11. Jedná se například o tyto 

témata: přímé účinky televizního násilí na chování dětí, jak děti přijímají násilné 

programy, čeho se bojí a jak se proti tomu brání (2004, s. 198). Otázky Čeho se děti 

v televizi bojí? se dotkla také studie Himmelweit, Oppenheima a Vince, podle které děti 

mají větší strach z fiktivního nežli reálného televizního obsahu (1958, s. 19). Téma 

násilí je předmětem výzkumů nejen televizního obsahu, ale také například studií 

zaměřujících se na hraní počítačových a jiných elektronických her. Ty se zabývají 

negativními následky násilí a zabíjení12 zobrazovaných ve hrách, závislostmi na hrách, 

textem umístěným v elektronických hrách v širším kontextu (například v souvislosti s 

ekonomikou či různými kulturními významy) a dále také regulací her (Hargrave & 

Livingstone, 2009, s. 131).  

Poslední dobou se ve výzkumech médií a dětí často objevují obavy o negativní 

obsah v souvislosti s internetovým obsahem. V následující tabulce č. 1 můžeme vidět 

                                                 
11 Přeloženo z European research on television and children: A survey. 

12 Berger poukazuje například na nebezpečnost hry Mortal Kombat, ve které si její postavy navzájem 
utínají hlavy, trhají srdce z těl či roztrhávají svá těla na malé kousky. Gee zase mluví o jiných případech 
násilí ve hrách. Jedná se o videohry, které se objevily po 11. září 2001 a které ukazují americké vojáky, 
jak zabíjejí arabské obyvatelé či Muslimy vůbec. (Berger & Livingstone, 2002, s. 60-61) 
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typologii online rizik dle Hasebrinka, která byla stanovena v počáteční fázi sběru dat. 

Jedná se například o reklamy, které zneužívají osobní informace dětí, což vede 

k pronásledování dětí jako cílové skupiny. Výsledkem je pak nelegální stahování.  

 
Tabulka č. 1: Typologie rizik 

 
Zdroj: Stald & Haddon, 2008, s. 21 
 

Dalším často zkoumaným tématem v souvislosti s dětmi je otázka genderu. 

Tímto tématem se zabývají teorie genderového schématu, kognitivní vývojová teorie, 

sociálně kognitivní teorie a teorie behaviorismu. Podle teorie genderového schématu si 

děti vytváří povědomí o rozdílu pohlaví už ve svém raném vývoji, což určuje jejich 

další chování. Kognitivní vývojová teorie tvrdí, že děti chápou neměnnou přirozenost 

pohlaví jako vlastní charakteristiku. Dle sociálně kognitivní teorie děti napodobují 

chování zobrazované v mediálním sdělení stejným pohlavím. A poslední zmíněná teorie 

behaviorismu říká, že děti upřednostňují takové chování, které je v médiích 

vyzdvihováno, a naopak vyhýbají se chování, které je trestáno (Calvert, 1999, s. 64-84). 

Toto téma se objevuje například v evropských výzkumech v práci již zmíněné Cristiny 

Lasagni. Ta jako příklad takových studií uvádí francouzský výzkum analyzující reakce 

adolescentních dětí na televizní seriál Helena a její chlapci (Lasagni, 2004, s. 211).  

Dalšími ne méně důležitými, avšak již méně se vyskytujícími, předměty studií 

jsou tato témata: vliv role etnických menšin v mediálním obsahu, vliv stereotypů, 

reklamy, regulace a zákonů týkajících se dětského vysílání, role rodičů a jejich kontroly 

mediálního obsahu (Hargrave & Livingstone, 2009, s. 54-55).  Menšinám se věnuje 
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například německá studie Granato týkající se volného času a užívání médií mezi 

tureckými dětmi v Německu (Holzwarth & Maurer, 2002, s. 33). Naopak například 

v Řecku podle Litsy Kourti vůbec chybí média, jejichž obsah by byl věnován otázkám 

menšin, a tudíž nelze očekávat, že bychom zde nalezli významné výzkumy na toto téma 

(Kourti, 2002, s. 47). 

Na závěr této kapitoly bych ráda zdůraznila, že předmětem výzkumů je stále 

ještě velmi často televize, která, i přes rychle se šířící vliv internetu, je mezi dětmi stále 

nejpoužívanějším médiem. Výzkum médií provedený ve Velké Británii Ofcomem mezi 

léty 2002 až 2006 potvrdil, že, i přes to, že se sledovanost televize snižuje, pro děti 

všech věkových skupin (ve věku 5-15 let) zůstává stále nejdůležitějším médiem 

(Hargrave & Livingstone, 2009, s. 53). V poslední době však také dochází k nárůstu 

výzkumů vlivu internetu na děti. A to především výzkumů týkajících se sociálních sítí. 

Ve Velké Británii to byl především Bebo a MySpace, zatímco v USA spíše Facebook, 

částečně také proto, že se americké výzkumy spíše zaměřovaly na univerzitní studenty, 

kteří Facebook ve velké míře používali.  
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3. Stručný nástin zásadních výzkumů médií na 
téma děti a média v Evropě od jejich počátku 
do roku 1990. 

 
Tato i následující kapitola se bude zabývat výzkumy, které se mi podařilo po 

podrobné rešerši v publikacích a na internetu nalézt. Rozhodla jsem se do této kapitoly 

zahrnout především studie televize. Jelikož jsem nenalezla mnoho zdrojů, které by mi 

blíže nastínily vývoj v jiných evropských zemích než ve Velké Británii, Německu, 

popřípadě některých Severských zemích, pro něž je literatura dostupnější, rozhodla jsem 

se v této kapitole pro porovnání zmínit také vývoj v USA. Důvodem bylo to, že 

převážná část anglických zdrojů pojednávajících o výzkumech z první poloviny 

minulého století ve Velké Británii a v jiných evropských zemích, které jsem v rámci 

rešerše našla, odkazuje na výzkumy a vývoj tohoto tématu v USA. 

Dalším kritériem pro výběr studií bylo časové hledisko, tedy hledala jsem 

výzkumy tohoto tématu před rokem 1990. Zaměřila jsem se přednostně na období 

padesátých let minulého století, které bylo pro další vývoj tohoto tématu stěžejní. 

Nevylučuji však možnost, že některé studie, které jsou neméně významné než ty, které 

jsem do práce vybrala, zůstaly opomenuty.  

3.1. Vnímání vlivu médií na děti až po příchod televize 
 

Vůbec první obavy o to, jaký mají média vliv na mladé lidi, vyvstaly v USA již 

v sedmdesátých letech devatenáctého století v souvislosti s kampaní vedenou proti 

románům, přesněji tzv. laciným deseťákovým románům. V hledáčku kritiky byly 

především romány s kovbojskou a detektivní tématikou, které hlavně u chlapců měly 

zvyšovat sexuální touhy a navádět je k páchání kriminálních činů. V Evropě, a to hlavně 

Anglii, Německu, Francii a Dánsku se podobné kampaně proti těmto novým formám 

populární literatury začaly vést ke konci devatenáctého století. Zde je nutné zdůraznit, 

že se zprvu tyto kampaně a kritiky týkaly mládí, nikoli dětství (Livingstone et al, 2008, 

s. 92). 

Dětství začalo být ohrožováno až masivním příchodem komiksů, které sice, jak 

tvrdí profesorka Livingstone, existovaly ve Velké Británii již v osmnáctém století, jejich 
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masová distribuce mezi děti vyvrcholila po první světové válce.13 Mnohem větší hrozbu 

jak pro mládež, tak i pro děti představoval příchod filmu, který již od svého počátku byl 

považován za masové médium, a děti a mladí lidé jeho značné, už v té době většinové 

publikum14. Tedy publikum, které bylo chápáno jako bezbranné, snadno ovlivnitelné a 

především pasivní. Negativní vliv filmu byl umocněn po té, co byl film doplněn zvukem 

a stal se tak audiovizuálním médiem (Drotner, 2008). 

I přesto, že Smith (Livingstone & Drotner, 2008, s. 93) tvrdí, že v první polovině 

dvacátého století stále ještě nelze v plném slova smyslu hovořit o studiích zkoumajících 

ovlivňování dětí médii, co se týče mezinárodní dimenze, ve dvacátých a třicátých letech 

proběhla již ve Velké Británii a  USA15 určitá šetření této tématiky. První takové šetření 

bylo ve Velké Británii provedeno v roce 1917 Národní radou veřejných mravů. Jejich 

zpráva vydaná v roce 1925 s názvem Filmové vzdělání16 však nepotvrdila kritiku 

vznášenou vůči negativnímu vlivu filmu. Právě naopak autoři této zprávy tvrdili, že 

mladiství delikventi jsou důsledkem sociálních podmínek, ve kterých žijí, nikoli 

zobrazovaného sdělení na plátně (Drotner, 2008). 

V souvislosti se zájmem o vliv médií na děti se začalo také hovořit o potřebě 

regulace médií. Ta měla v Evropě silnou tradici, započatou již v devatenáctém století, 

zatímco například v USA byl upřednostňován spíše samoregulační systém. Rozpor mezi 

evropskou veřejnou regulací a systémem samoregulace v USA pokračoval i 

v padesátých letech, a to hlavně v souvislosti s představením televize veřejnosti.17 

                                                 
13 V roce 1955 byl ve Velké Británii přijat zákon o zákazu prodeje a distribuce komiksů, jež zobrazovaly 
násilí a kriminalitu. Podobná legislativa byla následně přijata v ostatních evropských zemích, konkrétně v 
Irsku, Francii, Německu, Nizozemí, Belgii, Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku a Itálii (Livingstone et al, 
2008, s. 96). 
14 Po první světové válce představovali nezletilí ve Velké Británii téměř  30 % filmového publika, což také 
potvrzuje studie sociologa Seebohma Rowntree z roku 1939. Ten dokonce hovoří o více než polovině 
filmového publika. Stejně tomu bylo také ve Spojených státech, kde studie na počátku třicátých let 
hovořily také o 30 % amerického filmového publika. 

První  pohyblivé obrázky se objevily v USA už v roce 1915. Předmětem té největší kritiky se staly až po 
objevení se zvuku o sedmnáct let později. Významnou úlohu v této kritice měla v USA katolická legie 
obrany, jež nabádala k dodržování křesťanských morálních hodnot. To vedlo k dohledu a kontrole nad 
americkými filmy od druhé poloviny dvacátých let až do šedesátých let, kdy Amerika poprvé představila 
koncept věkového rozdělení filmů. Ve Velké Británii pro kontrolu filmového obsahu vznikla tzv. Britská 
rada pro cenzuru filmu (Drotner, 2008). 
15 V roce 1928 byly v USA Radou pro výzkum pohyblivých obrázků v čele s Williamem H. Shortem 
zadány studie, které vyústily v celkem osm svazků vydaných mezi roky 1933 a 1934 a jichž hlavní závěry 
potvrzují závěry britských výzkumů z té doby (Drotner, 2008). 
16 Přeloženo z The cinemain education. 

17 Co se týče rádia, určité obavy o jeho vliv na děti tu samozřejmě byly, a to hlavně v USA ze strany 
rodičů. Avšak žádné významné kampaně se proti poslouchání rádia dětmi nekonaly, neboť děti nebyly 
jeho primární cílovou skupinou. A vzhledem k tomu, že rádio nebylo audiovizuálním médiem, nebylo 
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V USA se televizní průmysl (stejně jako filmový průmysl) rozvíjel jako komerční 

podnikání, zatímco veřejné televizní vysílání hrálo zanedbatelnou roli. Naopak tomu 

bylo v Evropě, zde se televize (stejně jako rádio) stala veřejnosti sloužící médium – 

veřejné zboží18 nezávislé jak na státním, tak komerčním mediálním průmyslu.  

 

3.2. Televize hlavním předmětem výzkumů 
 

V Evropě i USA se televize na rozdíl od filmu rozvíjela doma a jako 

audiovizuální médium se stala každodenní součástí života mladých lidí. Většina 

televizních stanic vytvářela dětské sekce, které připravovaly jak informační, tak zábavné 

programy. Od příchodu televize bylo hlavním rozdílem mezi Evropou a USA to, že děti 

v Evropě byly chápány jako budoucí občané, na rozdíl od pohledu na americké děti, na 

které zde nahlíželi spíše jako na spotřebitelé. „Tyto rozdíly nahrávaly veřejné debatě a 

prioritám výzkumů. Pojem občanství je těsně spjat s ideály veřejné komunikace a 

reforem devatenáctého století založených na tištěných médiích, a tak schopnost televize 

mít dosah na děti dokonce ještě před tím, než se staly školou povinné či byly vůbec 

schopné číst, nutilo mnoho evropských vzdělanců, politiků a rodičů si položit otázku 

týkající se vztahů mezi knihami a televizí – posunulo sledování televize dříve mezi 

dětmi oblíbené čtení již do minulosti?“ (Drotner, 2008). 

Takové vytlačení jedné formy média druhým se stalo jedním z důležitých 

předmětů výzkumu médií. O to důležitější byl problém vytěsnění staršího média novým, 

když došlo k objevení se nových technologií během osmdesátých let (například videa či 

walkmanu) a devadesátých let (počítače, gameboye, mobilů). Na druhou stranu je zde 

potřeba zdůraznit, že příchod internetu na počátku devadesátých let do života dětí 

nezpůsobil odsunutí televize do ústraní, jako tomu bylo u knížek či rádia. Ze studie 

Martina Keilhackera Děti se dívají na filmy19 z roku 1957 vyplývá, že sledování filmu 

přináší mnohem reálnější zkušenosti než poslouchání příběhů a rádia či čtení knih. 

(UNESCO, 1961, s. 37). 

                                                                                                                                               
možné trestat médium, jež vyvolává pouze domněnky či představy. Rádio bylo považováno spíše za 
médium pro dospělé a reakce kritiky v porovnání s filmem a později televizí byla zanedbatelná 
(Livingstone et al, 2008, s. 96). 
18 John Reith, první ředitel BBC „prohlašoval, že cílem veřejné služby by mělo být „informovat, 
vzdělávat a bavit“ všechny skupiny společnosti, včetně dětí“ (Drotner, 2008). Dětské programy spolu se 
zprávami zůstaly hlavními pilíři ve vysílání veřejné služby, a to do konce osmdesátých let.  
19 Přeloženo z Children see films. 
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První studie zabývající se vlivem televize na děti byly spíše popisem chování. 

Pokládaly si následující čtyři typy otázek, „Kolik času tráví děti u televize, v jakých 

hodinách se dívají, na co se dívají?“, dále „Jaký má televize vliv na dětský volný čas, 

jak ovlivňuje jejich čas na učení, na čtení, na poslouchání rádia či na dívání se na 

filmy?“, či také „Jaké programy mají děti v oblibě, jakému obsahu věří, čeho se bojí či 

co je pobaví?“ a posledním typem otázek byly spíše obavy, jaký má televize účinek na 

hodnoty, znalosti, fyzické a mentální zdraví a sociální chování dětí (UNESCO, 1961, s. 

8). 

V roce 1956 byla Markem Abramsem ve Velké Británii uskutečněna studie na 

téma Dětské publikum televize ve Velké Británii20, která zjistila, že děti (zkoumány byly 

děti ve věku 8-15 let) dávají přednost televizním pořadům pro dospělé před pořady pro 

děti a že jsou těmito dětmi spíše děti pracující třídy než děti třídy střední. Největším 

efektem televize na děti podle Abramse je vytlačení rádia z jejich života, na rozdíl od 

čtení komiksů či chození do kina, u kterých televize až takový vliv podle něho neměla 

(UNESCO, 1961, s. 22).  

V roce 1958 britská psycholožka a profesorka Londýnské školy ekonomie a 

politických věd Hilde Himmelweit21 se svými kolegy Abrahamem Oppenheimem a 

Pamelou Vince provedla studii s názvem Televize a dítě22, na kterou je často 

v pozdějších studiích na toto téma odkazováno jako na první významný výzkum médií a 

dětí. Další významnou studií zkoumající stejné téma je studie Gerharda Maletzkeho 

Televize v životě mladých23 z konce padesátých let v Německu. K získání dat ve své 

studii využil Maletzke rozhovory a skupinové diskuze s mladými lidmi ve věku 15-20 

let v Hamburgu. V důsledku vyššího věku studovaných respondentů nelze tedy plně tuto 

studii porovnávat se studií Himmelweit z Velké Británie či studií Schramma, Lyle a 

Parkera provedenou později v roce 1961 v USA. Maletzke ve své studii došel k závěru, 

že televize nevytváří delikventy či nemá na sociální chování mladých jakékoliv jiné 

vlivy (UNESCO, 1961, s. 20).  

Ačkoli hlavním předmětem studie Himmelweit, Oppenheima a Vince byla 

především snaha studovat možné vlivy televize na životy dětí, předznamenávala také 
                                                 
20 Přeloženo z Child audiences for television in Great Britain.  

21 Tato studie byla zadána Oddělením výzkumu publika BBC v roce 1955 a provedena nezávislými 
výzkumníky. Publikovaná byla o tři roky později, v roce 1958 ve zprávě Television and the child: An 
empirical study of the effect of television on the young (Murray, 2003, s. 2). 
22 Přeloženo z Television and the child. 
23 Přeloženo z Television in the life of youth. 
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téma, jímž se výzkumy během příštích desetiletí zabývaly. Stala se 

průkopníkem nových trendů v mediálních studiích, které si později začaly pokládat 

otázku spíše než, co média způsobují dětem, jak děti dokáží užívat média. Přístup užití a 

uspokojení v rámci tohoto tématu byl použit také mnohem později ve studii Děti a 

televize24 z roku 1976 Rayem Brownem (Drotner, 2008).  

„Tento přístup odpovídal také myšlení mediálních odborníků v Severní Americe, 

kde zůstal hlavní výzkumnou tradicí“ a jejich „pohled na děti jako na spotřebitelé 

zdůrazňoval individuální potřebu a aktivní volbu dětí, čímž vyzdvihoval dětskou 

nezávislost“ (Drotner, 2008). Studie, která byla publikována v roce 1961 Wilburem 

Schrammem a jeho kolegy s názvem Televize v životech našich dětí25, „potvrdila závěry 

studie Hilde Himmelweit a stejně tak předznamenávala budoucí debaty o vztahu dětí a 

televize v souvislosti s dohledem rodičů a bezpečným rozvržením času stráveným u 

televize“ (Drotner, 2008). 

Nebyla to však jen televize, jejíž vztah k dětem zajímal výzkumníky. Uveďme si 

zde například studii Margarete Keilhackerová s názvem Dva hlavní důvody pro 

návštěvnost kin adolescenty mezi 15 a 18 věkem26 z roku 1958. Prvním důvodem byla 

touha uniknout každodennímu životu a druhým touha poznat skutečný život lépe. Jak 

ale Keilhackerová zdůrazňuje, tyto dvě příčiny jsou propojené a nelze je interpretovat 

ve významu dospělých. Dále stojí za zmínku také studie Wladyslawa Kobylanského 

Tisk a mladí lidé27 z roku 1960. Byl to výzkum polských mladých lidí ve věku 16 a 17 

let, který ukazoval, že v souvislosti s obsahem novin se tito mladí lidé zajímají spíše o 

satiru a humorný obsah novin než o jakoukoliv jinou rubriku.  

Za zmínku stojí také projekt UNESCO z roku 1961, který se snažil shrnout 

výzkumy na téma Vliv kina na děti a adolescenty nejen z Evropy, a do něhož byly ale 

také zahrnuty výzkumy tisku a televize. Mezi významné osobnosti, které se podílely na 

tomto projektu, patřil například profesor Fernand Terrou z Pařížské univerzity, pod 

jehož vedením tento projekt začal a profesor Maarten Rooy z Univerzity 

v Amsterodamu, který projekt dokončil. Dále například profesor M. Kafel z Varšavské 

univerzity, jehož odpovědností bylo shromáždit výzkumy provedené v Polsku, 

Sovětském svazu, Německé demokratické republice a Československu, profesorka 
                                                 
24 Přeloženo z Children and television. 
25 Přeloženo z Television in the lives of our children. 
26 Přeloženo z The two main reasons for cinema attendance of adolescents between the ages of 15 and 18. 
27 Přeloženo z Print and young people. 
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Hilde Himmelweit či doktor Gerhard Maletzke z Hans-Bredowova institutu Hamburské 

univerzity. Významnými americkými osobnostmi, které se podílely na uskutečnění 

tohoto projektu, byl profesor Jack Lyle z Kalifornské univerzity a profesor Edwin 

Parker ze Stanfordu (UNESCO, 1961, s. 6-7). 

Na počátku šedesátých let proběhla řada experimentálních studií, jež se snažila 

zprvu nahlédnout do jakési rovnice televize a násilí a následné agresivní chování.28 A 

poté v sedmdesátých a později v devadesátých letech to byly studie, které již měly za 

úkol zkoumat tento korelační vztah mezi televizním násilím a agresí u dětí podrobněji. 

Z nich lze jmenovat například studii Belsona z roku 1978 financovanou CBS a 

provedenou v Anglii na vzorku 1565 mladých chlapců ve věku 13 až 17 let, žijících 

v Londýně (Murray, 2003, s. 7). 

Od poloviny osmdesátých let probíhaly v Německu studie zaměřující se na 

mediální produkci. Zde uveďme pilotní studii, jež „provedl Institut pro film a televizi 

pro mladé lidi v Mnichově a která prostřednictvím aktivní práce s videem umožnila 

vytvořit přístup“ mimo jiné také „k sebepředstavě adolescentů.“ Ve studii „byl tento 

přístup dále rozvinut, a to tak: že došlo ke zdůraznění subjektivního stylu a symbolické 

tvorby až za hranicemi kognitivních a lingvisticky orientovaných pracovních metod 

jako konceptu“ (Holzwarth & Maurer, 2002, s. 30).  

Na rozdíl od ostatních evropských zemí byl v Řecku počet výzkumů starých a 

nových médií mnohem nižší. Litsa Kourti uvádí, že řečtí autoři zabývající se médii a 

dětmi publikovali do roku 2002 přibližně jen na 100 článků. Jak tvrdí, asi třetinu 

publikací na téma vztahu masových médií a dětí lze sice nazvat výzkumnými pracemi, 

avšak jsou charakteristické individuálními snahami s nesystematickými přístupy 

(Kourti, 2002, s. 47). Výzkum tématu děti a média začal v Řecku v důsledku dlouhých 

prodlev v odstartování televizního vysílání až v sedmdesátých letech. Navíc první autoři 

takových studií pocházeli převážně z úrovně základního vzdělání, a tudíž jim chyběly 

znalosti výzkumné metodologie a zkušenosti v sociálním výzkumu.  

Podle Litsy Kourti lze ze 16 řeckých publikací vydaných v sedmdesátých letech 

o televizi pouze sedm29 popsat jako výzkum. Výzkumné studie byly dokončovány 

prostřednictvím jednoduchých dotazníků a rozhovorů a zajímaly se především o otázky 
                                                 

28 Takové experimenty byly prováděny například ve studiích předškolních dětí Albertem Bandurou ze 
Stanfordské univerzity a studiích mladých lidí univerzitního věku Leonardem Berkowitzech z Univerzity 
ve Wisconsinu. 
29 Jsou to výzkumy například těchto autorů: Perdikopoulos z roku 1973; Ghizelis z roku 1976; 
Papandreou z roku 1978; Tsardakis z let 1978 a 1984 (Kourti, 2002, s. 48). 
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„na co, kolik a kde se děti dívaly“. Hlavními tématy těchto studií byly účinky médií na 

vztahy v rodině a na chování ve škole (Kourti, 2002, s. 48). Od osmdesátých let se sice 

počet výzkumů vztahu masových médií a dětí nezvýšil, jejich kvalita ano. Autory těchto 

studií již nebyli vzdělanci základní úrovně vzdělávání, ale naopak pedagogové 

univerzitního vzdělávání. Studie začaly být také navíc financovány státními orgány.  

Tématem výzkumů do devadesátých let byla v Řecku stále převážně televize. 

Proběhlo však také několik studií, jejichž předmětem zkoumání byla reklama či 

animované filmy. V osmdesátých letech se počet teoretických článků zdvojnásobil, 

avšak výzkumných studií v  letech devadesátých bylo stále málo. Metody, jež byly dříve 

v Řecku používány ve výzkumech médií a dětí, byly převážně statistické, tedy 

kvantitativní metody, velmi zřídka byly použity kvalitativní přístupy (Kourti, 2002, s. 

48-49).  

Jak uvádí Fondazione Censis, diskuze o vlivu médií na děti se v Itálii objevila se 

značným zpožděním. Na rozdíl od USA, kde probíhala již od dvacátých a třicátých let, 

do Itálie přichází až v sedmdesátých letech. O deset let později se debaty staly mnohem 

intenzivnější, a to v souvislosti s tím, že programy pro děti začalo vysílat mnohem více 

televizních společností (Censis, 2002, s. 59). Hlavním iniciátorem studií byla Italská 

uživatelská asociace rádia a televize AIART30. 

Fondazione Censis hovoří o třech důležitých fázích ve výzkumech dětí a médií v 

Itálii. První probíhala od šedesátých let a byla charakteristická pedagogickým přístupem 

ke zkoumání obsahu. Druhá fáze proběhla od sedmdesátých let do poloviny let 

osmdesátých. V tomto období se převážně používal sociologický přístup k vlivu médií 

na děti. Třetí fáze začala v polovině osmdesátých let a podle Censis trvá do současnosti 

(2002, s. 59). Tyto výzkumy se týkaly a týkají různých oblastí, od rozvojové 

psychologie k sociologii a mediálnímu vzdělání až po například lékařské výzkumy vlivů 

dívání se na televizi na fyzický stav dětí.  

Co se týče metod, zprvu se především používaly experimentální metody a 

obsahová analýza, poté se začaly využívat také studie s otevřenými a strukturovanými 

dotazníky. Později to byla také kvalitativní analýza, která využívala focus groups a 

hloubkové rozhovory (Censis, 2002. s. 59). Značné obavy, podle Censis až 

apokalyptické teze, podle kterých měla média absolutně negativní vliv na děti, zavládly 

v sedmdesátých letech.  

                                                 
30 Zkratka znamená Italian Radio and Television Users Association. 
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V osmdesátých a na počátku devadesátých let se do světa dětí začaly dostávat 

nové informační a komunikační technologie a velmi rychle narůstat obavy, jaký vliv 

budou tato nová média mít na děti a mladistvé. A to i přes to, že na rozdíl od chápání 

dětí jako pasivního publika v rámci výzkumů vlivu televize jako prvního opravdu 

masového média v padesátých letech, nahlíželi výzkumníci na počátku devadesátých let 

na děti již jako na publikum aktivní (viz dále). Hlavním předmětem výzkumů ICT od 

devadesátých let je především vztah internetu a dětí. Avšak je zde důležité zdůraznit, že 

internet nezastínil televizi stejnou měrou, jako televize v polovině minulého století 

zastínila ve světě dětí knihy či rádio.  
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4. Zmapování zásadních výzkumů vlivu médií na 
děti v EU mezi léty 1990 a 2010. 

 

Rozhodla jsem se do této kapitoly své práce zahrnout studie, které se zaměřovaly 

na zkoumání televize i internetu a jejich vztahu k dětem po roce 1990. Jedním z kriterií 

pro výběr studií bylo geografické hledisko, tedy snažila jsem se do práce zahrnout 

pokud možno co nejvíce států EU. Dále to bylo opět časové hledisko, tedy výzkumy 

provedené v devadesátých letech i za posledních deset let. Brala jsem také v úvahu 

významnost výzkumníků zabývajících se tímto tématem, včetně četnosti odkazování na 

významné studie či autory studií v jejich pracích. Opět však nevylučuji možnost, že 

některé výzkumy, které jsou stejně tak významné jako ty, o kterých v této kapitole 

hovořím, zůstaly opomenuty.  

Jak jsem již předestřela v úvodu mé práce, v průběhu analýzy a zkoumání této 

problematiky jsem došla k rozhodnutí upravit cíl, který jsem si na začátku vytýčila. 

Zjistila jsem, že zkoumat problematiku zahraničních výzkumů z České republiky, tedy 

nemít možnost sbírat prameny a zdroje přímo v daných zemích nebo respektive 

v knihovnách bohatších na tuto literaturu je úkol velmi nesnadný. V některých zdrojích, 

které jsem měla příležitost studovat, se autoři zaměřili přednostně na výsledky a závěry 

studií, a tak v některých případech chybí vymezení zkoumaného vzorku, nebylo jasné, 

v jaké věkové kategorii se zkoumaný vzorek pohybuje, zda se jedná o dívky i chlapce, 

jaký je podíl kterého pohlaví či jak velký vzorek autoři studií zkoumaly.  

V jiných zdrojích naopak nebylo možné zjistit, o jaké přístupy se dané výzkumy 

opíraly či někdy byly pouze okrajově zmíněny metody. Navíc po roce 1990 v Evropě 

probíhaly projekty, na kterých se podílelo více států a u jejichž shrnutí jsem postrádala 

více informací k porovnání daných výzkumů. Považovala jsem však za důležité tyto 

výzkumy do práce zahrnout, neboť si myslím, že získat představu o tom, jak spolupráce 

národně a kulturně rozdílných evropských států probíhá, umožní toto téma čtenáři více 

přiblížit.  

Jelikož k jedné z nejvýznamnějších autorek výzkumů vztahu dětí a médií patří 

již zmíněná britská profesorka Sonia Livingstone, rozhodla jsem se ji kontaktovat a 

požádat tak o radu, které výzkumy vztahu dětí a médií provedené za posledních dvacet 

let v Evropě považuje ona za stěžejní. Paní profesorka Livingstone mi doporučila se 

zaměřit na projekt EU Kids Online. Jsem ji za tuto radu velmi vděčná, neboť jsem po 
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prostudování závěrů tohoto projektu získala lepší představu o tom, jak si jednotlivé státy 

ve výzkumech této problematiky stojí. O tomto projektu budu hovořit v druhé části této 

kapitoly.  

 

4.1. Televize předmětem výzkumů po roce 1990 
 

 Jednou z nejvýznamnějších studií, která proběhla v první polovině devadesátých 

let, byla studie Sonii Livingstone31. V roce 1995 byl tým Londýnské školy ekonomie 

v čele s profesorkou Livingstone pověřen k provedení rozsáhlého empirického projektu, 

jehož  cílem bylo zjistit, jaké místo zaujaly nové formy médií v životech mladých lidí ve 

věku 6-17 let. Hlavním záměrem této studie bylo aktualizovat britskou studii Televize a 

dítě z roku 1958 profesorů Himmelweit, Oppenheima a Vince. Kromě televize byla 

týmem profesorky Livingstone zkoumána také například kabelová a satelitní televize, 

počítač, internet či email.  

Zároveň s tímto výzkumem ve Velké Británii proběhly podobné projekty i 

v dalších jedenácti evropských zemích32, jejichž cílem bylo zmapovat přístup a užívání 

nových médií jak v domácnostech, tak i ve školách. Výzkumníci se také snažili zjistit, 

jak se mediální aktivity podílejí na trávení volného času, pochopit význam měnícího se 

mediálního prostředí dětí i jejich rodičů, mapovat přístup k médiím v souvislosti se 

sociálními nerovnostmi.  

 Jak Sonia Livingstone uvádí, aby bylo možné dosáhnout výzkumných cílů, byl 

projekt vytvořen dle tří principů, a to důležitost kontextu (tedy přístup, ve kterém užití a 

význam nových médií byl zkoumán ve vztahu k médiím starším, k ostatním aktivitám 

volného času, k rodinnému životu a kultuře a také k informačním technologiím ve 

                                                 
31 Profesorku Soniu Livingstone lze považovat za přední autorku výzkumů vztahu a vlivu médií na děti 
nejen ve Velké Británii. V současné době je profesorkou sociální psychologie Katedry médií a komunikací 
na Londýnské škole ekonomie. Hlavním předmětem jejích výzkumů je mediální publikum, a to především 
děti, mladí lidé a internet v sociálním, rodinném a vzdělávacím kontextu, dále také mediální a digitální 
gramotnost a mnoho dalších témat. V současné době je jednou z vedoucích osobností projektu EU Kids 
Online, stojí v čele skupiny ECREA (Dětí, mladiství a média) a působí také ve výkonné radě Rady 
Spojeného království pro bezpečný internet pro děti. Mezi léty 2007 a 2008 stála v čele Mezinárodní 
komunikační asociace. 

Sonia Livingstone je autorkou a editorkou celkem sedmnácti knih a mnoha vědeckých článků. Mezi její 
významné publikace můžeme zařadit například Děti a internet: Velká očekávání a výzvy (přeloženo z 
Children and the Internet: Great expectations and challenging realities), ve které se snaží odhalit 
komplexní dynamiku mezi online možnostmi a online nebezpečími. Více viz LSE.   
32 například v Dánsku, Německu, Finsku, Francii, Itálii, Nizozemí, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku 
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škole), dále důležitost dětské zkušenosti a třetím principem byla mnohočetnost 

použitých metod (Livingstone, 1999b, s. 2-3). 

Britští výzkumníci k tvrzení o negativním vlivu médií na děti zaujali 

v devadesátých letech podle Davida Buckinghama33 skeptické stanovisko. Zaměřili se 

podle něho spíše na to, jakou roli hrají média spolu s dalšími sociálními vlivy v životech 

dětí a dále na „aktivní“ způsoby, jimiž děti interpretují mediální sdělení a jimiž média 

užívají. Například Young se snažil „najít odpověď na to, jaký je běžný pohled dětí na 

reklamy jako jejich zranitelných obětí a jak se rozvíjejí schopnosti dětí kriticky hodnotit 

reklamní sdělení“ (Buckingham, 2002, s. 94). Předmětem výzkumu Daviese z roku 

1997, který odmítá představu, že děti snadno zamění fantazii za realitu, byla snaha o 

zjištění, jak děti opravdu posuzují obsah televizního sdělení, jak rozlišují, co je a co není 

reálné (Buckingham, 2002, s. 94).  

V roce 2003 proběhl projekt analyzující výzkumy ve Francii, Německu, Itálii, 

Velké Británii a Španělsku, týkající se dětí a televize za předešlých deset let, které byly 

shrnuty Cristinou Lasagni. Bylo prozkoumáno celkem 44 publikovaných i 

nepublikovaných studií mezi roky 1990 a 2001. Hlavními body tohoto výzkumu bylo 

sledovat negativní účinky televize (především násilného obsahu), vztah mezi televizí a 

kognitivními aspekty (například jak se televize účastní her dětí a jejich představivosti) a 

role, kterou televize hraje v učení se sociálnímu chování (Lasagni, 2004, s. 198). 

Došlo k rozdělení výzkumů týkajících se vztahu dětí a televizního násilí na 

několik studií, jejichž předmětem byly přímé vlivy násilí zobrazovaného v televizi na 

chování dětí – například se zaměřením se na hypotézy imitace; na výzkumy, které 

studovaly vnímání násilných obsahů dětmi; na studie zaměřující se především na to, co 

děti opravdu děsí, zda a jak mají násilné programy v oblibě atd.; a dále na výzkumy 

týkající se kognitivních účinků, které studují psychosociální efekty (pocity, emoce, 

strach a jiné) (Lasagni, 2004, s. 198). 

Evropské výzkumy televize podle Lasagni obsahují nedostatek zájmu o obavy z 

možných přímých vlivů televizního násilí na dětské chování. Spíše se zaměřují na její 
                                                 

33 David Buckingham je jedním z dalších významných výzkumníků a autorů řady studií o dětech ve Velké 
Británii. Je profesorem médií a komunikací na Škole sociálních věd na Loughborough Univerzitě. Před 
rokem 2012, kdy začal pracovat na Univerzitě Loughborough, byl profesorem vzdělávání na Institutu 
vzdělání Londýnské univerzity, kde také řídil Centrum pro studium dětí, mladistvích a médií. Hlavním 
předmětem jeho výzkumů je mediální vzdělání a také především interakce dětí a mladých lidí a 
elektronických médií. V současné době řídí projekt týkající se pokroků v učení v rámci mediálního 
vzdělání a právě dokončil projekty zaměřující se na dětství, „sexualizaci“ a spotřební kulturu. Je autorem 
či spoluautorem 25 knih, mezi něž patří například Mladí, identita a digitální média (přeloženo z Young, 
identity and digital media). Více viz Academia.edu. 
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vliv z hlediska poznání, vnímání a hodnot. Několik studií podle ní sice obsahuje přímé 

vlivy televizního násilí, avšak toto nebylo hlavním cílem daných studií, ale spíše jejich 

důsledkem. Jako příklad uvádí německou studii Gogauera z roku 1993, která pomocí 

dotazníků studuje užívání televize, videoher a videorekordérů mezi dětmi a adolescenty. 

Téměř všechny výzkumy, o kterých Lasagni ve své práci hovoří, se shodují na důležité 

roli, kterou hraje rodina ve vztahu dětí a televize, respektive televizního násilí. Z 

evropských výzkumů na toto téma plyne, že rodiče vědí velmi málo o vztahu svých dětí 

a televize. To ukázala také italská studie Corchia z roku 1993, která porovnávala 

odpovědi rodičů a dětí o tom, kolik času děti stráví u televize, jakým způsobem se na ní 

dívají a s kým si o ní raději povídají (Lasagni, 2004, s. 198).  

Dalším projektem, který se věnoval vlivu televizního obsahu na děti po roce 

1990, byla snaha o mapování výzkumů mezi roky 1994 a 2000 s názvem Děti a reklamy 

v televizi34 Gunilly Jarlbro. Autorka se v něm snaží shromáždit informace o tom, jak, 

zda a v jakém věku jsou děti schopny rozeznat reklamu od ostatních pořadů, dále 

pochopení záměrů reklamních sdělení, vliv reklamy na spotřebu dětí a rodiny a jak 

může reklama ovlivnit jiné oblasti života dětí, a to rodinu či přátelé. Z výzkumů, které 

do svého projektu zařadila, můžeme zmínit například studii Bjurströma z roku 1994, 

který tvrdí, že neexistuje žádný přímý vztah mezi schopností dětí oddělit reklamu od 

ostatního televizního sdělení a jejich schopností uvědomit si motivy skryté v reklamním 

obsahu. Naopak například Tufte ve svých studiích z roku 1999 tvrdí, že u dětí se 

schopnost rozlišit mezi reklamním a jiným sdělením vyvíjí již ve věku sedmi let 

(Jarlbro, 2000, s. 2). 

Mezi témata studií patří také výzkumy vztahu různých sociálních skupin 

obyvatel a médií. V Německu proběhla kvalitativní studie o mediálních vzdělanostních 

a socio-kulturních rozdílech, jež se prostřednictvím již proběhlých projektů o mediálním 

vzdělání mezi dětmi a dospívajícími jedinci ze sociálně znevýhodněného prostředí 

snažila shrnout zkušenosti pro projekty budoucí. Autoři studie provedli rozhovory 

celkem s 67 odborníky s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oblasti mediálního 

vzdělávání. Výsledky výzkumu nebyly příliš příznivé, neboť většina mediálních 

odborníků a prací se zaměřuje především na střední třídu. A tak projektů, jež by 

zkoumaly sociálně slabší jedince, skupiny či rodiny, je velmi málo (Holzwarth & 

Maurer, 2002, s. 32).  

                                                 
34 Přeloženo z Children and advertising on television. 
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V Řecku došlo po roce 1990 k významnému nárůstu výzkumů zabývajících se 

tématem média a děti. Litsa Kourti tvrdí, že výzkumné studie, jež byly publikovány po 

roce 2000, se začínají soustřeďovat převážně na téma mediální gramotnosti, mediálního 

obsahu či posunu v chápání dítěte jako aktivního diváka. Hovoříme-li o této nové 

orientaci řeckých výzkumů, nelze opomenout studii Sofiy Aslanidou. Aslanidou ve své 

knize Mýtus pasivního diváka35 analyzuje zpravodajské vysílání a příjem zpráv dětmi a 

snaží se odpovědět si na otázku užitečnosti mediálního vzdělávání a jeho hranic (Kourti, 

2002, s. 49).  

V první polovině devadesátých let probíhal ve Švédsku v rámci Sociologického 

oddělení Univerzity Lund projekt zkoumající vliv televize na dospívání, nazvaný 

Mediální panel36, z něhož vzešla řada knih a článků. Jako příklad lze uvést Mediální 

záležitosti. Užívání televize v dětství a v období adolescence37 z roku 1990 a knihu 

Mediální vlivy a co je za nimi38 z roku 1994. K rozvoji mediálních výzkumů, týkajících 

se vztahu médií a dětí, přispěly ve Švédsku také Švédská vysílací korporace a Oddělení 

výzkumu publika. Oddělení výzkumu publika začalo své působení v roce 1993. 

Provádělo jak aplikované výzkumy, tak také výzkumy na základě teoretických 

problémů. V rámci oddělení vznikla také tzv. skupina pro studium dětí. Na práci této 

skupiny se podílely například Cecilia von Feilitzen či Ingegerd Rydin. Po dobu dvou 

desítek let byla tato skupina původcem mnoha výzkumů dětí a médií ve Švédsku 

(Rydin, 2002, s. 83-84).  

Další významnou institucí, předmětem jejíž agendy byly mediální výzkumy, je 

Oddělení médií a komunikace Stockholmské univerzity, které se zabývalo především 

kulturními aspekty a zaměřovalo se spíše na mladé lidi než na děti. Jedním 

z představitelů je Johan Fornäs, který je autorem projektů zkoumajících mladé kultury a 

subkultury. V současné době v této oblasti převzala iniciativu Helene Brembeck, která 

se svým týmem na Oddělení etnologie Gothenburgské univerzity studuje děti jako 

spotřebitelé. Zaměřují se na témata, jako počítačové hry či hračky. V současnosti není 

ve Švédsku žádný konkrétní institut či akademické oddělení, jejichž tématem výzkumů 

by byl výhradně vztah dětí a médií (Rydin, 2002, s. 84). 

                                                 
35 Přeloženo z The myth of the passive viewer. 
36 Přeloženo z Media panel. 
37 Přeloženo z Media matter. Tv use in childhood and adolescence. 
38 Přeloženo z Media effects and beyond. 
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Podle autorů kapitoly Děti a média – Nizozemí se do roku 2002 nizozemské 

vědecké výzkumy vlivu médií na děti převážně prováděly v zahraničí, mimo Nizozemí. 

Výzkumů provedených přímo v Nizozemí bylo málo.39 V důsledku obav o možný vliv 

televize na chování dětí zde vzniklo kritérium pro hodnocení kvality dětských programů 

a v souvislosti s ním byl také založen nizozemský evaluační systém tzv. „kijkwijzer“. 

Kijkwijzer byl používán od roku 2001 hlavně k hodnocení televizních programů, filmů 

a domácích videí (Bink et al, 2002, s. 68). Také je důležité zdůraznit, že 

v nizozemských komunikačních studiích dodnes převládá tzv. model omezených efektů 

médií. 

 

4.2. Internet předmětem evropských studií a EU Kids 
Online 

 
Výzkumy internetu v řadě evropských zemí začaly probíhat již v devadesátých 

letech. Zatímco například v České republice, Belgii, Řecku či na Kypru započaly tyto 

studie pouze nedávno.40 V příloze v tabulce číslo 4 je možné sledovat celkový počet 

studií, počet jednotlivých studií v jednotlivých zemích a výzkumů, mezi nimiž se 

nenalézaly magisterské či doktorandské práce. Mezi země s největším počtem studií 

patří Německo, za ním Velká Británie a Dánsko.  

V Německu již dříve proběhlo v souvislosti s novými médii několik projektů, jež 

se snažily sledovat dětské stopy na internetu. Jedním z takových byl experiment, 

v rámci něhož dostalo celkem 100 dětí svůj virtuální online pokoj, který si mohly 

přizpůsobit svým představám. Cílem byla snaha ukázat, jak lze využít toto nové 

médium produktivněji a mnohem efektivněji (Holzwarth & Maurer, 2002, s. 32). 

 Významným a největším projektem zkoumajícím vliv internetu napříč Evropou41 

byl již zmíněný EU Kids Online, který probíhá od roku 2006 a v současné době se státy 

                                                 
39 Jedním z mála je například výzkum Toma van de Voorta. V závěrech své studie uvádí, že násilí, jemuž 
jsou děti v televizi vystavovány, je sice ovlivňuje, avšak ne vždy to musí znamenat negativní vliv. Své 
závěry opírá o příběhy kreslených postaviček Toma a Jerryho. Podle něho by na násilí zobrazované 
v televizi nemělo být nahlíženo pouze jako na negativní vliv, ale vždy dle toho, v jakém kontextu je 
chápáno a zobrazováno jako důležité (Bink et al, 2002, s. 70). 

40 Z EU Kids Online vyplývá, že k užívání internetu dochází nejvíce v Severských zemích, konkrétně v 
Dánsku, Norsku a Švédsku, dále v Nizozemí, Rakousku, Francii a také ve Velké Británii. Opačná situace 
byla zaznamenána v Portugalsku (Stald & Haddon, 2008, s. 39). 
41 Druhá etapa projektu probíhala mezi roky 2009 a 2011 a v pořadí třetí EU Kids Online začal v roce 
2011 a skončí na podzim roku 2014. Je to tématická síť shrnující poznatky z téměř 400 národních a přes-
národních empirických studií o užívání internetu mezi dětmi nejprve ve 21 státech, poté ve 25 a 
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účastní již jeho třetí etapy. Jeho cílem bylo zjistit stav výzkumů v  evropských zemích 

zaměřujících se především na bezpečné užívání online technologií dětmi a mladými 

lidmi. Ačkoli byly v rámci první etapy tohoto projektu sledovány výzkumy převážně jen 

mezi roky 2006 a 2009, došlo ke zjištění mnoha cenných poznatků o vývoji a stavu 

mediálních výzkumů o dětech v Evropě. Největší počet výzkumů proběhl ve 

sledovaném období ve Velké Británii, Německu, a Dánsku, nejméně pak na Kypru, 

v Bulharsku, Slovinsku a Irsku.   

Dle projektu má většina států tradici v kvantitativních i kvalitativních metodách 

výzkumů vztahu dětí a médií. Na druhou stranu však například v České republice je 

tradice kvalitativních výzkumů mnohem menší a většina českých studií je tak založena 

převážně na kvantitativních metodách. Naopak v Dánsku je situace opačná, 

nejpoužívanějšími metodami výzkumů jsou kvalitativní metody. V některých z 

účastnických zemí vycházela mediální a komunikační studia ze sociálních studií, které 

měly dlouhodobou tradici právě v kvantitativních metodách, zatímco například 

v Dánsku vycházela mediální a komunikační studia ze studií humanitních. Ve Švédsku 

pramenil akademický výzkum v oblasti vlivu médií na děti především ze sociologie, 

rozvojové psychologie a sociální psychologie.  

Co se týče sběru dat, byli při své práci někteří výzkumníci na pochybách, co 

může a co již ne být považováno za studii. Vytvoření hlediska, dle kterého byly studie 

posuzovány, umožnilo zavést určitou systematičnost v hledání materiálů a zdrojů. 

Například země, ve kterých nebyl dostatek výzkumů v dané oblasti, byly nabádány brát 

v úvahu také magisterské diplomové a doktorandské disertační práce. Obtížnost hledání 

dat se v jednotlivých zemích lišila. V některých jsou informace o výzkumech 

centralizovány, například nizozemským národním archivem dat a síťové služby 

DANS42. V jiných zemích financování výzkumů umožnilo vytvořit skupinu výzkumů 

uložených na jednom místě, například při Hospodářské a sociálně vědecké výzkumné 

radě Spojeného království Velké Británie (Stald & Haddon, 2008, s. 8-9).  

V jednotlivých zemích existuje několik regulací k ovlivnění toho, jak jsou děti 

zkoumány a co přesně je předmětem těchto studií. Celkem 15 zemí z 21 v rámci prvního 

projektu EU Kids Online, konkrétněji například Bulharsko, uvedlo, že zde neexistují 

                                                                                                                                               
v současné době ve 33 zemích, včetně Ruska. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci programu 
Bezpečnější internet. Druhá etapa tohoto výzkumu EU Kids Online se zabývala riziky, kterým mohou být 
děti na internetu vystaveny. 
42 Zkratka znamená Data Archiving and Networked Services 
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regulace žádné. Naopak Dánsko, Německo, Island, Norsko, Portugalsko a Švédsko 

určitou míru regulace přiznávají. Navíc Norsko a Portugalsko uvádějí, že výzkumy 

týkající se dětí musí projít zvláštním vládním procesem (Stald & Haddon, 2008, s. 33). 

Až 17 národních zpráv v rámci tohoto projektu potvrdilo rostoucí institucionální tlak na 

univerzitní a akademické pole k provádění více výzkumů na téma média a děti.  

V mnoha zemích také roste tlak politický, a to ve formě určité snahy povzbudit 

spolupráci mezi akademickou obcí a mediálním průmyslem. Podle autorů projektu byl 

tento tlak zaznamenán v 11 zemích, například v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České 

republice, Dánsku, Estonsku, Francii, Irsku, Portugalsku, Slovinsku či Velké Británii. 

Podle těchto studií „neroste tlak pouze na spolupráci s průmyslem, ale také na vytváření 

studijních programů více „konkrétněji zaměřených“ a umožnění studentům přístupu 

ke znalostem a schopnostem, které mohou použít na pracovním trhu“ (Stald & Haddon, 

2008, s. 40). V České republice spolupracuje Katedra mediálních studií a žurnalistiky 

(Masarykovy univerzity) „s jedním z největších vydavatelů novin v zemi, který 

umožňuje studentům krátkodobé stáže. Na druhou stranu však tento druh spolupráce 

není příliš obvyklý pro humanitní/sociální vědy.“ (Stald & Haddon, 2008, s. 40). 

Ve většině evropských zemí jsou národní vlády ústředním politickým aktérem ve 

vytváření prostředí pro výzkum dětí a médií. Dle studie EU Kids Online je toto případ 

až poloviny zúčastněných zemí a téměř polovina výzkumů byla přímo financována 

vládou. Dalšími neméně významnými zdroji veřejného financování výzkumů médií a 

dětí jsou ministerstva, národní výzkumné rady, regionální vlády, veřejné televizní 

stanice či Evropská komise (EK)43. Jiné finanční zdroje na výzkumy vztahu dětí a médií 

pocházejí z komerčního sektoru. Jsou to buď komerční společnosti či tržní asociace 

jednotlivých podniků ze stejného průmyslu. Třetím zdrojem prostředků je neziskové 

financování v podobě neziskových organizací44, charitativních fondů, spotřebitelských 

organizací apod.  

Z výsledku projektu je patrné, že v řadě zemí jsou studie vlivu médií na děti 

financovány z více než jednoho zdroje, například v Belgii, Velké Británii či Německu, 

zatímco v Bulharsku jsou studie financovány převážně z veřejných financí či 

                                                 
43 Například v Bulharsku bylo financováno EK šest z devíti studií, v České republice osm z patnácti, 
v Polsku osm ze čtrnácti, v Portugalsku devět z patnácti atd. (Stald & Haddon, 2008, s. 52). 

44 Například ve Švédsku je řada studií prováděných v rámci programu Mezinárodní zúčtovací organizace o 
dětech, mládí a médiích při UNESCO, dříve nazývané Mezinárodní zúčtovací organizace o dětech a násilí 
na obrazovce. V současnosti je spravována Nordicomem (k této organizaci blíže na konci této kapitoly). 
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neziskových organizací45. Viz tabulka v příloze č. 2. Výzkumníci z Belgie, Bulharska, 

Německa, Islandu, Itálie, Norska, Polska, Španělska a Velké Británie uvedli, že lobbing 

neziskových organizací v oblasti výzkumu dětí a médií má v jejich zemích značný podíl 

na provádění takových studií. 

 Dle Davida Buckinghama došlo v poslední době k nárůstu výzkumů 

prováděných samotným mediálním průmyslem, neboť se výzkumy, včetně těch 

týkajících se dětí, staly mnohem důležitějšími pro výrobce, televizní společnosti i tvůrce 

politik, než tomu bylo ještě před deseti lety. Děti jsou podle Birgitty Qvarsell46 hlavními 

spotřebiteli, které je potřeba pochopit a vychovávat. Navíc volný čas i čas trávený ve 

školách se stává čím dál více propojený s ICT. Jedním z hlavních důvodů zájmu 

mediálního průmyslu o děti je také pohyb směrem k větší, jak uvádí Buckingham, 

mnohokanálové konkurenci, a tudíž i ke zvyšování nejistoty o publikum, neboť 

v současnosti je na děti nahlíženo jako na nepředvídatelné a náročné uživatelé, které 

není snadné zasáhnout (Buckingham, 2000, s. 52).  

Faktory veřejných diskurzů hrají velmi podstatnou roli ve vytváření výzkumné 

agendy. Mezi tyto faktory dle autorů EU Kids Online patří: mediální pokrytí47 mladých 

lidí a online technologií; neziskové organizace, tedy organizace, jež se zabývají 

                                                 
45 Převaha veřejného financování je dle závěru projektu v Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, 
Francii, Řecku, Islandu, Irsku, Nizozemí, Norsku, Polsku, Slovinsku a Švédsku. Veřejné financování zde 
sice není nejdůležitějším zdrojem financí, ale v porovnání s ostatními zeměmi je to hlavním zdrojem 
v souvislosti s výzkumy dětí a internetu. Budeme-li chtít tento podíl vyjádřit v procentech, pak by se 
jednalo dokonce o více než 75 %. Ostatní druhy financování, ať už komerční, neziskové či například 
akademické, nejsou příliš významné. 

Veřejné financování v Rakousku, Belgii, Kypru, Portugalsku a Španělsku sice hraje svou podstatnou roli, 
avšak jeho podíl na celkových zdrojích pro výzkumy je mnohem nižší. V těchto zemích jsou mnohem 
důležitějším zdrojem finančních prostředků akademické zdroje. Naopak neziskové a komerční prostředí se 
na celkových nákladech výzkumů dětí a médií podílejí velmi málo.  

V Německu a Dánsku je nejdůležitějším finančním zdrojem veřejné a komerční financování. Ve Velké 
Británii a Itálii hraje důležitou roli veřejné financování, ale stejně tak důležité jsou i komerční a neziskové 
organizace, včetně akademických zdrojů. (Stald & Haddon, 2008, s. 50) 
46 Birgitta Qvarsell je profesorkou Stockholmské univerzity. Předmětem jejího zájmu jsou ve vědecké 
oblasti děti a média a dále také dětská kultura v komparativním pohledu. Rozvinula pojem educology, 
jímž rozumí vědecké studium médií jako vzdělávacího fenoménu. Podle Qvarsell se často v rámci diskuze 
o vlivu médií na  děti hovoří pouze o dobru či zlu, o užitku či naopak ublížení. Avšak tvrdí, že média 
nejsou podle jejího názoru ani negativní, avšak ani pozitivní. Jsou to děti, kdo si vybírá mezi možnostmi a 
rozhoduje, jak s nimi naloží. Pojmu „developmental task = úloha vývojového stádia“ dala Qvarsell 
odlišnou interpretaci a využila ho ve studiích švédských dětí školního věku. V rámci těchto studií 
zkoumala způsob, jakým děti mohou zvládat a zvládají společenský a kulturní vliv ve škole i mimo ní. 
Qvarsell rozděluje výzkumníky na dva druhy, na psychology a educology. Předmětem zájmu educologů 
budou podmínky dětského učení a socializace. Psychologů zase otázky, zda nová média utváří nové 
identity a zda vztahy mezi dětmi a okolím mohou být ovlivněny médii (Qvarsell, 2000, s. 34-38). 

47 Obecně platí, že mediální pokrytí hraje svou roli ve vytváření národní výzkumné agendy či je svým 
způsobem nápomocné při  provádění výzkumů v daných zemích. 
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ochranou dětí, internetovou bezpečností a zvyšováním povědomí o riziku; a události, jež 

ovlivňují výzkumnou agendu. Výzkumné týmy však uvádějí, že všechny tyto tři faktory 

neovlivňují výzkumnou agendu najednou. V zemích, kde je patrné, že dochází k vlivu 

více než jednoho faktoru, je mnohem pravděpodobnější, že se jedná o země s menším 

národním výzkumem, nižším stupněm užívání internetu dětmi či nižším stupněm 

vnímání rizik (Stald & Haddon, 2008, s. 59). 

 Jak je možné vyčíst z následující tabulky č. 2, téměř polovina zemí tvrdí, že zde 

neexistuje žádný vliv ani jednoho ze tří výše zmíněných veřejných diskurzů v oblasti 

výzkumu dětí a mladých lidí a online technologií. Důvodem dle autorů projektu je 

nejspíše vysoká korelace mezi zeměmi, kde dochází k nízkému počtu národních studií 

obecně. Naopak jak vidíme, v Německu či Velké Británii, v nichž lze nalézt vysoký 

počet národních studií, dochází ke vlivu všech tří faktorů (Stald & Haddon, 2008, s. 59).  

 
Tabulka č. 2: Faktory, které ovlivnily národní výzkumy 

 
Stald & Haddon, 2008, s. 59 

  

 Mezi říjnem a listopadem roku 2007 proběhla obsahová analýza tištěného 

mediálního pokrytí celkem ve čtrnácti zemích účastnících se projektu EU Kids Online 

ve snaze o zhodnocení pozornosti médií na téma mladí lidé a online technologie. 

Výsledkem byla různorodost mezi jednotlivými zeměmi. V některých zemích bylo 

mediální pokrytí tohoto tématu mnohem vyšší než v jiných. Například velmi silně 

působí tento faktor v zemích s vysokým stupněm užívání internetu, a to v Belgii, 

Dánsku, Nizozemí či Velké Británii.   

Na závěr této kapitoly bych ještě ráda krátce zmínila úlohu Mezinárodní zúčtovací 

organizace pro děti, mládež a média48, která byla Nordicomem49 založena v roce 1997 

                                                 
48 Přeloženo z International Clearinghouse on Children, Youth and Media. 
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při Göteborgské univerzitě ve Švédsku a financována švédskou vládou a organizací 

UNESCO. „Během devadesátých let proběhlo ve světě několik diskuzí zdůrazňujících 

důležitost vzniku mezinárodního centra pro znalosti o dětech a médiích, se 

zvláštním důrazem na mediální násilí.“ (Nordicom). Hlavní úlohou této organizace je 

zvyšovat povědomí o dětech, mladých lidech a médiích, informovat výzkumníky, tvůrce 

politiky, mediální profesionály, učitele, dobrovolné organizace a ostatní zainteresované 

osoby o výzkumech dětí, mladých lidí a mediálním násilí. Dalšími tématy jsou přístup 

dětí k masovým médiím, mediální gramotnost a účast dětí v médiích. Více informací 

k tomuto tématu a organizacím a institucím, které se na projektu podílejí, jsou 

k nalezení na internetových stránkách Nordicomu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
49 Nordicom (The Nordic Information Centre for Media and Communication Research) je instituce 
umožňující spolupráci mezi Severskými zeměmi – mezi Dánskem, Finskem, Islandem, Norskem a 
Švédskem v oblasti daného tématu. Jejím cílem je seznamovat s mediálními a komunikačními snahami 
nejen v Severských zemích. 
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5. Výsledky analýzy. Hlavní tendence, proměny a 
témata výzkumů. 

 

Co se týče metod výzkumů, pak v evropských výzkumech médií a dětí převažují 

metody kvalitativní. U některých států se však kvalitativní metody začaly ve větší míře 

používat až po roce 1990. Nejčastějšími tématy výzkumů jsou násilné obsahy 

v mediálních sděleních. Toto téma bylo dříve v agendě výzkumů evropských zemí 

obsaženo především ve výzkumech televize. V současné době se předmětem těchto 

výzkumů stal i internet. Spolu s internetem se často hovoří i o celé řadě nebezpečí, na 

která mohou děti na internetu narazit téměř bez omezení.  

Srovnávat jednotlivé výzkumy v rámci Evropy není tak jednoduché, jak by se 

mohlo zdát, neboť na rozdíl například od USA, se jednotlivé evropské státy od sebe 

kromě jiného značně liší i v chápání dětství. To Sonia Livingstone50 zdůrazňuje na 

příkladu Finska. Zde „se od sedmiletého dítěte očekává, že je schopno samo jít do školy 

a stejně tak se samo vrátit domů a postarat se o sebe, až dokud se rodiče nevrátí, 

zatímco ve Velké Británii a Francii je toto z hlediska morálního i sociálního 

zabezpečení neakceptovatelné.“ (Livingstone, 1998, s. 13). 

Zatímco se čtyřicet let v obecné historii zdá jako okamžik, v oblasti mediální 

historie, jak podotýká profesorka Livingstone, je období tehdy a teď úplně jiný svět. Po 

čtyřiceti letech můžeme v současných výzkumech najít rozdíly oproti padesátým rokům 

dvacátého století. Prvním rozdílem je podle Livingstone posun od „dítěte“ k „dětem a 

mladým lidem“ (Livingstone, 1999a, s. 5). Neboť rozlišování mezi dítětem, mladým 

člověkem a dospělým bylo v padesátých letech na rozdíl od současnosti jiné. 

Himmelweit ve své studii tvrdí, že „13-14letí se od dospělých ve svém vkusu a reakcích 

příliš neliší.“ Proto výsledky této studie „budou relevantní jak pro dospělé, tak pro děti.“ 

(Himmelweit et al, 1958, s. 10). V současnosti se ve výzkumech objevují pojmy dítě, 

                                                 
50 Livingstone uvádí několik přístupů, které by mohly být aplikovány na srovnávání výzkumů napříč 
zeměmi. Nejjednodušším přístupem je podle ní přístup zabývající se „hypotézou univerzálních témat 
v rámci rozdílných národních kontextů“ (Livinstone, 1998, s. 13).  Dalším příkladem by mohl být dle 
Livingstone pohled na klíčové faktory a možné důsledky rozdílných systémů rozšiřování médií napříč 
Evropou. Jako příklad uvádí rozdíly v přístupu dětí k internetu v jednotlivých zemích, ovlivněné vládní a 
vzdělanostní politikou státu a také důsledky takového přístupu k internetu, významy a užívání internetu 
doma i ve škole. Posledním přístupem je podle Livingstone to, že je Evropa předmětem „kulturních 
rozdílů v procesu individualizace, globalizace, privatizace a konzumerizmu“ (Livinstone, 1998, s. 14), 
což má důsledky na to, jak jsou různá média osvojená různými skupinami dětí a mladých lidí. Výzkumy 
ve Velké Británii došly k závěru, že britské děti vlastní více médií než ostatní evropské děti, což podle 
Livingstone není důsledkem ani rozšiřování médií, ani kulturních rozdílů v jazyku či bohatství, ale spíše 
kulturních rozdílů v rámci privatizace a individualizace (Livinstone, 1998, s. 14). 
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adolescent, teenager, mladý člověk a současní výzkumníci nepředpokládají, že by se 

závěry jejich studií o dětech daly aplikovat zároveň na dospělé. 

Dalším rozdílem je dle Livingstone posun od televize k mediálnímu prostředí. 

Zatímco při objevení se televize bylo klíčovou otázkou, co se stane, když toto nové 

médium – televize – vstoupí do života dětí, v současnosti je potřeba se zabývat hned 

několika novými formami technologií. Celkem výstižně profesorka popisuje výzkum 

nových médií jako „výzkum pohyblivého cíle“, neboť mediální prostředí se mění 

v současné době mnohem rychleji, než tomu bylo před rokem 1990. Zde je však ještě 

potřeba znovu zdůraznit, že ICT, a to především internet, neměl takovou sílu vytěsnit 

televizi, jako měla televize v padesátých letech při nahrazování čtení či rádia.  

Třetím rozdílem je posun od mediálních efektů k mediálním významům a 

užívání. V současné době již není stěžejním cílem projektů zkoumat mediální vlivy, ale 

spíše jsou to „významy, užívání a dopady médií na život dětí a mladých lidí“ 

(Livingstone,1999a, s. 5). Jak Livingstone podotýká, dnes hledají výzkumníci nikoli 

příčiny chování v dětských životech, ale souvislosti užívání nových médií v mnohem 

širším zkoumání světa dětí a mladých lidí, a to včetně užívání tradičních médií (s. 5).  

S tímto třetím rozdílem souvisí ještě čtvrtý rozdíl, který bych si do tohoto výčtu 

profesorky Livingstone dovolila doplnit, a to posun od dítěte pasivního k dítěti 

aktivnímu. Na počátku padesátých let, když se v životech dětí a mladých lidí objevila 

televize a předmětem výzkumů se staly obavy spojené s jejími možnými efekty na 

vývoj a chování dětí, některé přístupy a teorie viděly v dítěti pasivního příjemce 

mediálních sdělení. Když si o čtyřicet let později, ke konci dvacátého století našly cestu 

do života dětí ICT, na čele s internetem, opět zavládly obavy z nového média, z toho, 

jak důležitou bude hrát roli v životech dětí, avšak dítě již bylo vnímáno jako něco více 

než bezbranná oběť, jako uživatel, jež si sám určuje, jak, kdy a kde bude médium 

užívat. 

Situace médií na počátku 21. století podle Kirsten Drotner51 v mnoha směrech 

radikalizuje dřívější obavy, neboť příchod nových médií v osmdesátých letech a rychlý 

                                                 
51 Kirsten Drotner je profesorkou mediálních studií v Centru pro mediální studia Univerzity Jižního 
Dánska a zakladatelkou Centra pro mediální studia dětí a mladých lidí a DREAM (Dánského 
výzkumného centra o vzdělání a pokročilých mediálních materiálech – Danish Research Centre on 
Educatuion and Advanced Media Materials). Mezi její publikace patří například Anglické děti a jejich 
časopisy (přeloženo z English Children and Their Magazines) 1751-1945 či Média pro budoucnost: děti, 
mladí lidé a měnící se mediální krajina (přeloženo z Media for the future: children, young people and the 
changing media landscape). Současným předmětem jejího zájmu jsou mobilní média a rozvoj digitálních 
zdrojů učení. Více viz Livingstone, 2005, s. 5. 
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růst vlivu internetu v letech devadesátých s sebou přinesl naléhavou potřebu pokládat si 

otázky právě o dětské samostatnosti, stejně jako se snažit zajistit jejich ochranu před 

násilím a zobrazováním sexu v médiích. Odlišné směry evropských a amerických 

vysílacích společností v pohledu na děti byly oslabeny komerčním počítačovým a 

internetovým průmyslem globálního dosahu. To „zastínilo dilema, zda by mělo být na 

děti nahlíženo jako na budoucí občany, bytosti, jež je třeba chránit, či jako na současné 

spotřebitelé, kteří jsou právě ti, kdo ovládají joystick, dálkové ovládání ale i peněženku 

rodičů.“ (Drotner, 2008). 

V devatenáctém a v první polovině dvacátého století se debaty zaměřovaly 

především na to, jaký mají média vliv a docházelo ke vzniku až panických obav, které 

vytvářely diskurz pesimismu v pohledu na média (Drotner, 2008). Keith Roe potvrzuje 

již výše zmíněný názor Sonii Livingstone. Tvrdí, že rozdíly mezi výzkumem profesorky 

Himmelweit z roku 1958 a výzkumy v současnosti jsou nejen výzvy, které nová média 

s sebou přinášejí, ale především právě odklonění se od tohoto diskurzu pesimismu, tedy 

od otázky, jaký mají média vliv na děti k otázce, jak dané médium užívají (2000, s. 6-7). 

Postupem času se od diskurzu negativního vnímání médií začalo odhlížet a naopak se na 

média začalo nahlížet jako na zdroje informací a na děti jako bytosti s právy (Drotner, 

2008). 

Následně však také došlo k vyzdvižení otázek, zda „by měla být média 

definována jako tržní či veřejné zboží či co přesně dětská práva v souvislosti s médii 

znamenají?“ (Drotner, 2008). Podle Úmluvy o právech dítěte OSN z roku 1989 musí 

státy uznávat důležitou funkci hromadných sdělovacích prostředků a dítě má tak právo 

na „přístup k informacím a materiálům z různých národních a mezinárodních zdrojů“ 

(Drotner, 2008). Dle článku 13 této úmluvy má dítě právo na svobodu projevu, v rámci 

něhož smí vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace dle své vlastní volby (Úmluva o 

právech dítěte, 1989, s. 3-4). Viditelně došlo k posunu od vnímání dítěte pasivního 

k dítěti aktivnímu.  

David Buckingham (2000, s. 53-54) zdůrazňuje důležitost chápání dětí jako 

aktivních účastníků v procesu vytváření významů. Je podle jeho názoru nezbytné, aby 

se na děti nahlíželo jako na náročné a mediálně vzdělané publikum, tedy spíše jako na 

kompetentní sociální aktéry než na pasivní oběti médií. Buckingham hovoří především 

o problému pohledu na děti v rámci kulturálních studií a psychologie. Zde tvrdí, že 

podle něho mediální odborníci neberou dostatečně vážně, co děti o médiích opravdu 

vědí. Podle něho totiž publikace o mediálním vzdělání často obsahují to, co by děti měly 
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o médiích vědět již s předpokladem, že o nich nevědí vlastně nic. O této představě 

mluví Buckingham jako o tzv. kulturním deficitním modelu, kdy se předpokládalo, že 

„děti jsou pasivní a je potřeba z nich učinit diváky aktivní, že jsou nekritické a je 

potřeba je změnit na kritické“ (2000, s. 53-54). 

Stejně tak Livingstone v rámci projektu Děti, mladí lidé a měnící se mediální 

prostředí tvrdí, že sociologie dětství nebere dostatečně vážně, jak moc důležitou roli 

média ve světě dětí hrají. Podle Buckinghama sociologie dětství nepřehlíží jen 

významnou úlohu médií v životě dětí, ale také, a podle něho i mnohem více, roli jiných 

forem komerční kultury (2000, s. 50). Livingstone sice tvrdí, že sociologové již změnili 

pohled na dítě jako na subjekt nikoli objekt, ale ten se však spíše soustřeďuje na aspekty 

života dětí bez médií. Livingstone dále tvrdí, že na rozdíl od sociologie si psychologie 

uvědomuje důležitost médií, avšak pouze ve vztahu kognitivního rozvoje a soustřeďuje 

se spíše na tradici efektů.  

Navíc dle Buckinghama je na zvyšování zájmu psychologických výzkumů o vliv 

médií na děti sociology a odborníky z kulturních studií nahlíženo skepticky. Podle něho 

je potřeba se na dětskou mediální kulturu dívat mnohem šířeji, zasadit ji do kontextu 

všeobecné analýzy ve vztahu mezi kulturními institucemi, texty a publikem 

(Buckingham, 2000, s. 52-53). Absenci zájmu o dítě David Buckingham uvádí také u 

vzdělání. Tvrdí, že mnoha výzkumníky zabývajícími se vzděláním a dětmi je škola 

považována za jedinou oblast studia, přitom podle něho jsou média významnými 

vzdělanostními či sociologickými vlivy v současné společnosti. 

Co se týče vývoje evropských výzkumů, dlouholetou a na výzkumy médií a dětí 

bohatou tradici, stejně jako tradici institutů, oddělení a kateder při univerzitách, mají 

především Velká Británie, Německo a Severské země. Není proto divu, že právě 

z Velké Británie vzešla jedna z prvních studií výzkumu dětí a médií, která ovlivnila 

studie ještě padesát let po jejím vzniku. A není ani divu, že právě z Velké Británie 

vzešel v současné době jeden z největších projektů zkoumající vliv médií, konkrétně 

internetu, nazývaný EU Kids Online I, II a III.   
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Závěr 
 

Když profesorka Himmelweit a její kolegové Oppenheim a Vince zkoumali 

možné efekty televize v padesátých letech, vědělo se o tomto novém médiu málo. A o 

jeho dopadech jak na publikum obecně, tak i na děti, ještě méně. Závěry jejich studie 

Televize a dítě však předznamenaly jedno z nejdůležitějších témat výzkumů médií pro 

příštích několik desítek let. Ačkoli se tato studie věnovala především televiznímu vlivu 

na děti, nastolila do budoucna určitou cestu k pohledu na dítě jako na aktivní publikum, 

a tudíž i k posunu tématu výzkumů od vlivu médií k jejich významu. Velmi důležitým 

mezníkem pro výzkumy médií a dětí je právě to, že výzkumy ukázaly, že děti nejsou 

pasivními příjemci sdělení, ale vlastně na mediální obsahy nahlíží kriticky.  

Vedoucí úlohu v provádění výzkumů v druhé polovině dvacátého století měly 

USA, Velká Británie, případně Německo a Severské země. Zdroje, jež by mi blíže 

umožnily pochopit vývoj výzkumů na téma děti a média v ostatních zemích v minulém 

století, nejsou u řady evropských států na internetu či v knihovnách v České republice 

dostupné nebo alespoň jsem je v rámci své rešeršní práce bohužel nenalezla. Převážná 

část zdrojů v anglickém jazyce, jež se mi podařilo nalézt, obsahuje výčet a popis 

výzkumů převážně amerických a britských dětí. Hledání literatury po roce 1990 bylo o 

trochu snazší, jelikož proběhla řada tzv. přes-národních výzkumů, jejichž závěrečné 

zprávy byly vydány také v anglickém jazyce. Zde bych tedy ráda zdůraznila, že podle 

mě je nedostatkem evropských výzkumů absence zdrojů či jejich překladů do 

anglického jazyka.  

Hlavním médiem výzkumů vztahu dětí a médií z druhé poloviny dvacátého 

století byla televize, hlavním tématem pak její vliv a dopad jejího vlivu na děti. Když se 

po roce 1990 začaly mezi děti rozšiřovat ICT a staly se předmětem výzkumné agendy, 

neztratila televize ve výzkumné agendě svůj význam. Jelikož televize v době, kdy se 

stala masovým médiem, vytěsnila z agendy dětských aktivit čtení a poslouchání rádia, 

předpokládala jsem, že podobná situace nastane i po vstupu internetu do života dětí. 

Nestalo se, avšak pravdou je, že v prvním desetiletí 21. století se internet a jeho vztah k 

dětem stal pro výzkumníky častým tématem ke zkoumání. 

Jeden z největších projektů, zkoumající internet v souvislosti s jeho vlivem na 

děti, se nazývá EU Kids Online. Tento projekt probíhá již od roku 2006. V současnosti 

se evropské státy účastní třetí etapy a počet účastnických zemí se neustále rozšiřuje, a to 

i za hranice EU. Svůj význam má tento projekt nejen z hlediska toho, že se v rámci něho 
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sdružují a sdílejí informace v současnosti z celkem 33 zemí Evropy, včetně Ruska, ale 

především proto, že z jeho závěru je patrné, jaká situace a podmínky jsou v daných 

zemích v oblasti výzkumů dětí a médií. Důležitým aspektem výzkumů a studií 

jakéhokoliv tématu je jejich financování. Jedním z hlavních zdrojů finančních 

prostředků v Evropě je EK.  

Co se týče směřování do budoucna, domnívám se, že k lepšímu pochopení 

vztahu médií a dětí velkou měrou přispěje větší spolupráce napříč evropskými státy. A 

to nejen z hlediska nastínění daného problému v jednotlivých státech a následné 

srovnání zemí, ale také především z hlediska vlivu mediálního obsahu jednoho národa 

na děti jiného. Evropa byla a stále je kontinentem národů, které se od sebe liší historií, 

vývojem, tradicemi, kulturou i přístupem společnosti k řešení určitých problémů. Dále 

se domnívám, že pro tak důležité téma jako je vztah médií a dětí je potřeba vytvořit 

mnohem více institucí či organizací, které se budou zabývat výhradně tímto tématem, a 

to nejen pro jednotlivé země, ale také takových organizací nadnárodního charakteru.  
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