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Abstrakt 

Tato bakalářská práce si klade za cíl vystihnout jaký vliv má rozvoj informačních a 

komunikačních technologií na mediální gramotnost. Jde o analýzu statistických dat o 

rozvoji ICT a následnou implementaci těchto dat na empirická fakta o mediální 

gramotnosti v ČR. Hlavní myšlenkou tématu je přechod od tradičních forem přenosu 

mediálních informací k jeho postupné digitalizaci a to, jak se s touto změnou vyrovnává 

česká společnost. Text poukazuje na rozdíly v možnostech přístupu k moderním 

technologiím, které jsou schopné zobrazit mediální obsah. Současně zkoumá tyto rozdíly u 

různých sociodemografických kategorií. 

 

 

Abstract 

This bachelor's thesis aims to examine the influence of the development of 

information and communication technologies on media literacy. In short, it is an analysis 

of statistical data on the development of ICT and the subsequent implementation of this 

data on the empirical facts about media literacy in the Czech Republic. Main idea is 

focused on  the gradual transition from traditional methods of transmitting media 

information to digitalisation and how Czech society is dealing with this change. The paper 

demonstrates the differences in the opportunities to access modern technologies which can 

display media content and examines these differences in various socio-demographic 

groups. 
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Předmluva 

Cílem této práce je zjistit, jaký vliv na mediální gramotnost má rychle postupující 

rozvoj informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází výběr dílčích témat, 

kterým se v textu věnuji. Ta jako celek dávají komplexní obrázek o tom, jak společnost 

reaguje na progres v technologiích a co je potřeba k tomu, aby tento proces byl oboustranně 

výhodný. 

Jednotlivá témata v kapitolách jsou koncipována tak, aby práce čtenáře nejdříve 

seznámila s teorií a klíčovými pojmy a uvedla je do historických souvislostí. Následuje 

analýza současné situace na základě statistických údajů a empirických výzkumů.   

První kapitola se věnuje tématu ICT. Nejprve je vysvětlena podstata pojmu. Poté 

jsou představena konkrétní statistická data z různých zdrojů, vycházející ze sociologických 

průzkumů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Pro účely demonstrace 

toho, jak významný vliv má rozvoj ICT na konzumaci mediálního obsahu a tím přeneseně i 

na mediální gramotnost, jsou uvedena data čtenosti internetových serverů, použití 

komunikačních kanálů internetu a další ukazatele "digitalizace" společnosti.  

Ve druhé kapitole je pozornost upřena na druhý pojem, který tato práce zkoumá, a 

tím je mediální gramotnost. Opět je nejdříve vysvětlen významový obsah pojmu a následně 

jsou uvedena data z relevantních výzkumů k tomuto tématu.  

Osvětlením problematiky informační (digitální) propasti se zabývá čtvrtá kapitola 

nazvaná Digital divide - informační propast. Hloubka informační propasti je považována 

za jeden z klíčových faktorů určujících vliv rozvoje ICT na obyvatele České republiky.  

Ve statistické části této práce dokazuji, že například u občanů v důchodovém věku 

mediální gramotnost s dalším vývojem ICT spíše klesá. Podobné rozdíly panují v celé řadě 

různých kategorií podle sociodemografického profilu obyvatelstva. Vhled do toho, jak 

která skupina občanů našeho i okrajově jiných států používá ICT, nabízí kapitola věnovaná 

statistikám s názvem ICT a česká společnost (statistiky).  

Z pracovních metod byly při formulování textu použity metody historicko-

srovnávací, analyticko-komparatistické a metody obsahové analýzy. 

Pro zpracování textu jsem čerpal informace z české i zahraniční literatury. Stěžejní 

pro výběr literatury byla odbornost a aktuálnost, případně také její vliv na vývoj 

zkoumaného odvětví. Z vybrané literatury jsou použity přímé i nepřímé citace.  

Tato bakalářská práce obsahuje 90.331 znaků, tj. 50 normostran. 
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1 Úvod 

Úloha médií je výstižně popsána následující citací: „Média jsou pověřena k tomu, aby 

činila svět srozumitelnějším, nic více, nic méně. Neboť pouze skrze tuto srozumitelnost 

dodávají okolnímu světu a těm, kteří v něm žijí, lidskou dimenzi. A ti z nás, kteří zkoumají 

média, musí tato média činit srozumitelnými.“1 

Větší dostupnost informací vlivem pokroku v informačních a komunikačních 

technologiích („ICT“) s sebou přináší klady i zápory. Mediálnímu sdělení trvá pouze několik 

sekund, než obletí celou planetu skrze obrazovky tabletů, chytrých telefonů a notebooků, 

prostřednictvím internetu. Množství informací, které na síti jsou, nikdo nelimituje a tím 

vzniká potřeba příjemců je selektovat, jinými slovy potřeba mediální gramotnosti. Příjemce 

informací by v ideálním případě měl umět rozlišit důležitost informací a také jejich 

autenticitu, či, chcete-li, pravdivost.  

Je tomu přes třicet let, co Vinton Cerf vyvinul protokol TCP/IP, na jehož platformě 

spustil Tim Berners-Lee první world wide web. Rok 1980 znamenal pro celé lidstvo převrat 

podobný tomu z roku 1455, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk. Toto srovnání se 

nabízí, neboť oba letopočty jsou v dějinách milníky pokroku v intelektuální rovině vývoje 

lidstva. Vynález knihtisku umožnil šíření informací sériovým vyráběním knih, které tak našly 

snazší cestu do rukou nepoměrně většího množství čtenářů. O více než pět set let pokroku 

později se zrodila myšlenka, která změnila "Gutenbergův svět". A tou myšlenkou byl internet. 

Ten sice nedělá z knih zbytečné médium, ale řekněme si to upřímně, kdo listoval v rukopisech 

sto let od vynálezu knihtisku? Míří skutečně svět k odmítání tištěných médií jako 

nadbytečných věcí? Pravděpodobně zatím ne. 

 Tato práce si ale klade jinou otázku. A tou je, zda se v "digitálním věku" vnímání 

médií nějak změnilo? Je potřeba jiných znalostí a dovedností, než tomu bylo v "industriálním 

věku" na to, abychom porozuměli médiím? Jaký má vliv rozvoj informačních a 

komunikačních technologií na to, jak chápeme mediální sdělení? Je pro nás mediální svět 

pořád srozumitelný i přes informační zahlcení, které digitální prostředí podněcuje? To jsou 

otázky, které se tato práce snaží zodpovědět.  

Zásadním je předpokladem je, že mediálně gramotný člověk znamená jedinec schopný 

porozumět moderním informačním a komunikačním technologiím, a zároveň je umí využívat 

ve svůj prospěch.  

                                                
1 Numerato, Dino. 2004. „Mediální výchova: oddůvěrňování důvěrného světa.“ Pp 2 – 8. 
in Revue pro media, r. 4, č. 8. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. 
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2 Úvod do ICT 

2.1 ICT: Vymezení pojmu 

ICT je honosné a marketingově dokonalé označení všeho, co se nějak dotýká počítačů 

a jejich využití ve všech oblastech lidského počínání. Jeho nespornou a hlavní předností je, že 

zahrnuje všechno a neoznačuje nic konkrétního.2 

ICT je zkratka převzatá z anglického jazyka a je to výraz pro anglické sousloví 

„information and communication technologies“ nebo česky informační a komunikační 

technologie (IKT).  

Pro lepší představu se dá říci, že pojem ICT v sobě zahrnuje veškeré technologie 

používané pro komunikaci a práci s informacemi. S příchodem počítačových sítí se ke zkratce 

IT („informační technologie“) přidalo ještě slovo „komunikace". 

Podle slovníku pojmů Czech investu lze ICT definovat jako "hardwarové a softwarové 

prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat“.3 Mezi hardwarové 

(technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, 

komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná 

koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA,4 mobilní telefon apod.). Mezi 

softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový 

systém, komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj 

informačních systémů." 

Právě díky této modernizaci v sobě ICT neskrývá už pouze hardware (PC, servery), 

ale i mobilní sítě, internet a s nimi moderní zařízení, jako mobilní telefony a tablety.  

Svět, jak ho známe dnes, se už neobejde bez ICT. Na bázi informačních a komunikačních 

technologií fungují celé firmy, úřady, státy.5 

2.2 Historie ICT 

Podíváme-li se na historii ICT, tak zjistíme, že ji tvoří periodická posloupnost 

centralizací a decentralizací výpočetních prostředků. Původní sálové počítače šedesátých a 

sedmdesátých let zpracovávaly informace prostřednictvím děrných pásků a později štítků, 

                                                
2 JEGER, Dag. Míří počítače do oblak? Technik [online]. 2010 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 
http://technik.ihned.cz/c1-48480960-miri-pocitace-do-oblak.  
3 Zdroj: http://www.czechinvest.org/slovnicek-pojmu?dic=I. 
4 Z anglického pojmu personal digital assistant, česky: osobní digitální pomocník. 
5 Manifest znalostní společnosti. Ictu.cz [online]. 2006, s. 28 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 
http://www.ictu.cz/fileadmin/docs/Projekty/Manifest_2006_07/Manifest_2006-07_final.pdf.  
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které uživatelé přinášeli do výpočetního střediska. Počátkem sedmdesátých let se sálové 

počítače začaly využívat na dálku prostřednictvím tzv. terminálů, jednoduchých zařízení 

vybavených klávesnicí a monitorem a připojených pomocí kabelu k sálovému počítači. 

Terminály, umožňující vkládat do počítače programy a data a zobrazovat na monitoru 

výsledky výpočtů, představovaly zjednodušení práce uživatelů s počítačem. Narůstající 

množství dat distribuovaných na oddělených počítačích a rozmanitost informací, které data 

obsahovala, rychle umocňovaly potřebu mezipočítačové komunikace a přispěly k rozvoji 

počítačových sítí.6 

Postupně byly některé počítače v sítích vyčleňovány pro ukládání dat či vykonávání 

specializovaných činností. Sloužily třeba jako databanky, z nichž mohli uživatelé v síti čerpat 

informace. Počítače určené pro vykonávání zvláštní skupiny činností byly označovány jako 

servery. Tak vznikly sítě s centralizovanými prostředky, v nichž globálně používaná data či 

opakované činnosti byly soustředěny na serverech dostupných ostatním počítačům či 

uživatelům prostřednictvím počítačové sítě. 

Jeden ze zakladatelů internetu a tvůrce internetového protokolu TCP/IP Vinton Cerf 7 

při své návštěvě Prahy na otázku, co ho nejvíce překvapilo na vývoji internetu, odpověděl: 

„Nejvíce jsem byl překvapen lavinou obsahu, která se začala valit internetem po vynálezu 

Word Wide Webu a po následném rychlém rozšíření prohlížečů.“ Na další otázku, čím ho 

internet nejvíce zklamal, řekl: „Spam, pornografické a nenávistné webové stránky, spory 

doménových jmen s obchodními značkami a snahy některých úřadů zavést do internetu 

cenzuru.“8 Tyto dvě citace shrnují hlavní pozitiva a negativa vynálezu internetové sítě a jejího 

následného rozšíření. Za zmínění stojí i komentář Cerfa k negativním jevům na internetové 

síti: „Celkově řečeno, čím více se stává internet infrastrukturou pro všechny části naší 

komplexní globální společnosti, tím větší bude pravděpodobnost, že v něm najdeme všechny 

aspekty této společnosti…“  

Rozdílů v nahlížení na to, jak vznikl internet, je přibližně tolik, kolik interpretací jeho 

vzniku. Zpravidla se ale shodují v tom, že za vznik internetu vděčíme armádě USA. V roce 

1958 totiž byla založena ministerstvem obrany USA agentura ARPA.9 Agentura měla za úkol 

propojit univerzitní a vědecká pracoviště, která by bez finanční pomoci americké vlády, 

potažmo ministerstva obrany, na takové propojení nenašla v rozpočtech dost prostředků. 
                                                
6 JEGER, Dag. Míří počítače do oblak?. Technik [online]. 2010 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 
http://technik.ihned.cz/c1-48480960-miri-pocitace-do-oblak.  
7 Dr. Vinton Cerf, přezdívaný otec internetu. 
8 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/207522160100013-na-plovarne-s-
vintonem-cerfem/. 
9 Název je zkratkou pro  „Advanced Research Project Agency“. 
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Výsledkem propojení těchto institucí mělo být umožnění efektivnějšího vývoje technologií a 

postupů, které měly být následně použity pro vojenské účely.  

Začaly se přidružovat další a další technologie, byly vyvinuty programovací jazyky a 

koncem osmdesátých let také vznikl systém DNS („systém doménových jmen“), díky němuž 

uživatel internetu mohl vidět srozumitelné názvy domén (např. Seznam.cz). Každé další 

zjednodušení použitelnosti sítě a usnadnění uživatelského rozhraní přidalo na komercializaci 

internetu, který čím dál tím více směřoval do domácností, kde mu porozuměla i široká 

veřejnost.  

2.3 Rozvoj ICT  

Pro odvětví ICT je charakteristické, že rychle reaguje na potřeby společnosti. Jsou to 

společenské nároky, které určují směr jeho rozvoje.10 

Když v devadesátých letech nastal boom kolem internetu, očekávání sociální revoluce 

spuštěné kolem ICT byla všudypřítomná. Obzvláště ve vysoce ekonomicky a technologicky 

vyspělých státech nastal přerod ze zastaralého industriálního způsobu vedení státní správy na 

informační model. Pravděpodobně nejvýrazněji byla změna vidět ve Spojených státech 

amerických, které v té době stály v čele světových velmocí, co se týká vývoje ICT. Přechod 

do "informačního věku" byla integrální součást státního úsilí ve smyslu udržení pozice coby 

světového ekonomického a technologického leadera.111213 Různé naděje a očekávání radikálně 

odlišné budoucnosti daly vzniknout mnoha veřejným debatám na téma rozvoje Informačních 

a komunikačních technologií a jejich využití v informační společnosti. Do této diskuze se 

zapojovalo čím dál větší množství žurnalistů, politiků, investorů a sociologů.14 Symbolickým 

mezníkem pro vznik informační společnosti bylo vydání trilogie s názvem The Information 

Age15americkým autorem Castellsem. To byla publikace, která nastínila zesilující význam 

ICT ve smyslu sociologické reflexe bezprecedentních změn, které společnost čekaly.  

                                                
10 Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice. Praha, 2013. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf. 
11 Gore, A. (1993). Remarks by Vice President Al Gore at National Press Club, December 21, 1993. Retrieved 
November 21, 2007, dostupné z: http://www.ibiblio.org/nii/goremarks.html. 
12 Gore, A. (1993). Remarks by Vice President Al Gore at National Press Club, December 21, 1993. Retrieved 
November 21, 2007, Dostupné z:  http://www.ibiblio.org/nii/goremarks.html.  
13 Brown, R., & Gore, A. (1996). The Global Information Infrastructure: Agenda for cooperation. DIANE 
Publishing.  
14 Anderson, J. Q. (2005). Imagining the Internet: Personalities, predictions, perspectives. New York: Rowman & 
Littlefield Publishers. 
15 Castells, M. (1996). The Information Age: Economy, society and culture; Volume I: The rise of the network 
society. Oxford: Blackwell.  
Castells, M. (2001). The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. New York: Oxford 
University Press.  
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Mezi další technologie, které těží z rozvoje internetu, jsou bezesporu přenosné mobilní 

přístroje v čele s mobilními telefony (tzv. smart phony) a notebooky. Do této kategorie 

můžeme zařadit i tablety a přenosné čtečky. Postupný vývoj mobilních telefonů, jejich 

vylepšování a neustále rostoucí obliba jejich používání ve všech oblastech lidského života, 

přinesla nové možnosti jejich použití16. Stejně tak je tomu u ostatních technologií schopných 

zobrazit mediální obsah. 

2.4 ICT a česká společnost (statistiky) 

Ačkoliv protokol TCP/IP existuje již od osmdesátých let, Česká republika se zapojením 

do sítě dlouho otálela. Opravdový rozvoj internetového připojení nastal až v období po 

Sametové revoluci. 

Český statistický úřad sleduje a dokumentuje již od roku 2006 vývoj informačně 

komunikačních technologií a jejich využívání obyvateli České republiky. Na základě Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 je to povinnost každého členského státu 

Evropské Unie („EU“). K shromažďování statistických dat patří i skladba modelového 

dotazníku Eurostatu17. Shromážděná data v souvislosti s využíváním ICT v různých vrstvách 

obyvatelstva jsou ukazatelem celkového rozvoje obyvatel země a jejich konkurenceschopnosti 

v oblasti mediální gramotnosti oproti zbytku vyspělého světa.18 

V rámci samostatného ročního šetření ČSÚ s názvem Výběrové šetření o informačních 

a komunikačních technologií („VŠIT“) v domácnostech a jejich využívání jednotlivci 

proběhlo v souladu s platnými evropskými nařízeními na deset tisíc osobních rozhovorů 

s jednotlivci ve věku od 16 let v 5 tisících domácností. ČSÚ zjišťoval v prvním šetření 

procentuální zastoupení majitelů mobilních telefonů v české populaci. Zjištěná data ukazují 

na pozitivní trend v nárůstu počtu vlastníků mobilního zařízení, který se zvláště u mladších 

obyvatel ČR blíží 100 %. Největší procentuální nárůst mezi lety 2010 a 2011 zaznamenala 

kategorie nad 65 let. V roce 2011 ještě téměř 40 % zástupců této generace nevlastnilo mobilní 

telefon. Nyní je to již jen přibližně čtvrtina lidí starších 65 let. Velký pokrok zaznamenala 

také kategorie obyvatel se základním vzděláním, kde během jednoho roku došlo 

k procentuálnímu nárůstu o 10 %. Mobilní telefon v České republice vlastnilo v r. 2011 

necelých 97 % lidí.  

                                                
16 Castells, M., Fernández-Árdevol, M., Qiu, J. L., & Sey, A. (2007). Mobile communication and society: A 
global perspective. Cambridge: MIT Press. 
17 Statistický úřad Evropské unie. 
18 Zdroj: Csu.cz. 
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Následující tabulka obsahuje data z aktuálního výzkumu ČSÚ, který již uvádí data z 

roku 2012:  

 

Jednotlivci používající mobilní telefon v ČR 2009 2012 Procentuální 

nárůst 
Celkem 16+ 90,6 96 5,4 

Celkem  16-74 94,3 98,2 3,9 

Podle pohlaví    

Muži 16+ 92,6 96,8 4,2 

Ženy 16+ 88,7 95,2 6,5 

Podle věkových skupin  

16-24 let 98,0 99,9 1,9 

25-34 let 98,6 99,5 0,9 

35-44 let 98,5 99,6 1,1 

45-54 let 97,0 98,1 1,1 

55-64 let 90,4 97,4 7 

65+ 63,2 83,8 20,6 

Podle zakončeného vzdělání  

Základní 67,5 83,1 15,6 

Střední bez maturity 89,5 

 

96,1 

 
6,6 

Střední s maturitou 89,5 

 

97,7 

 
8,2 

Vysokoškolské 96,9 98,8 1,9 

Tabulka 1: Majitelé mobilních telefonů, zdroj: ČSÚ. 
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Zajímavá je také statistika šetření o domácnostech v ČR19 s mobilním telefonem. Podle 

ní v Česku mělo v roce 2010 93,9 % domácností bez dětí k dispozici mobilní telefon. Naproti 

tomu domácností s dětmi už bylo téměř 99 % s mobilním telefonem. Rozdíl mezi 

nezaměstnaným a zaměstnaným občanem byl podle šetření 3,5 % ve prospěch zaměstnaného. 

Z dlouhodobého hlediska je podíl domácností s mobilním telefonem neustále rostoucím 

trendem. V roce 2000 vlastnilo mobilní telefon 30 % domácností v ČR. V roce 2010 už to 

bylo 96 %. Přitom v roce 2010 je průměrně ve stovce domácností 199 mobilních telefonů. 

 

 

 Důležitou součástí statistického šetření v oblasti informačních a komunikačních 

technologií je vývoj jejich využití v oblasti komunikace. V této souvislosti Český statistický 

úřad zkoumá několik způsobů elektronické komunikace a toho, jak se mění jejich využití v 

průběhu času a v závislosti na příslušnosti k různým sociodemografickým skupinám.  

Komunikace prostřednictvím internetu se v průběhu posledních dvaceti let stala 

nezbytnou součástí mezilidského kontaktu. Tradiční způsoby komunikace prostřednictvím 

pošty a pevné linky, potažmo faxu apod. je čím dál tím více nahrazovaná jejich 

elektronickými (digitálními) ekvivalenty. Do popředí se dostává komunikace skrze e-maily, 

chaty, diskusní fóra nebo internetové telefonování.  

Jak rychle obyvatelé České republiky přechází od tradičních způsobů komunikace k 

digitálním je závislé kromě dalších faktorů především na tom, kolik z nich je připojeno k 

internetu jako takovému. Není bez zajímavosti, že mezi lety 2005 a 2009 se v České republice 

téměř zdvojnásobil počet uživatelů internetu ve věku 16 - 74 let (32 % v r. 2005,  60 % v r. 

2009), obdobným tempem rostl i počet jednotlivců, kteří internet používají ke komunikaci, z 

27 % v roce 2005 na 55 % v roce 2009. Počet uživatelů internetu se v uvedených letech 

                                                
19 Šetření dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_vybavenost_domacnosti_pevnou_telefonni_linkou_a_mobilnim_telefone
m/$File/2013_sru_a1.pdf. 

Obrázek 1: statistika pevná linka vs. mobilní telefony. Zdroj: ČSÚ Figure 1 jhujhju Obrázek 1: Poměr telefonů; mobilní vs. pevná linka. 
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zvyšoval v celé Evropské unii a ruku v ruce s ním i počet těch, kteří pomocí internetu 

komunikují.20 

Veškerá níže uvedená data pocházejí z celoevropského šetření „Community survey on 

ICT usage in households and by individuals“, které je každoročně koordinováno Evropským 

statistickým úřadem.21 V oblasti komunikace sleduje toto šetření pravidelně tři ukazatele: 

posílání či přijímání e-mailů, telefonování přes internet (včetně videohovorů) a využívání 

jiných forem komunikace přes internet (chat, diskusní fórum, instant messaging, psaní blogu a 

účast v sociálních sítích). 

Komunikace přes internet všeobecně patří k nejvyhledávanějším činnostem českých 

uživatelů vůbec. V roce 2005 byla motivací zapnout internet pro celých 84 % českých 

uživatelů. V roce 2009 dokonce 92 %. 

 

Obrázek 2: Komunikace přes internet, 2005–2009 (% uživatelů internetu ve věku 16–74 let). 
 

Počet jednotlivců komunikujících přes internet se výrazně liší v rámci jednotlivých 

sociodemografických skupin. Internet ke komunikaci používají častěji mladí než staří, muži 

než ženy a studenti než jednotlivci zaměstnaní či nezaměstnaní. Zúžíme-li však pohled pouze 

na uživatele internetu, zjistíme - možná poněkud překvapivě - že mezi uživateli internetu v 

jednotlivých sociodemografických skupinách nejsou rozdíly až tak zásadní. Například ve 

věkové skupině 65 - 74 let používá v ČR internet ke komunikaci pouze 11 % jednotlivců, ale 

vzhledem k tomu, že pouze asi každý cca osmý jednotlivec v tomto věku internet používá, 

platí, že 90 % uživatelů internetu v této skupině komunikuje přes internet.  

 

                                                
20 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internet_a_komunikace. 
21 Tzn.: Eurostatem, web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. 
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Obrázek 3: Uživatelé internetu a komunikace přes internet, 2009, (% uživatelů internetu v dané socio-
demografické skupině). 

 

Srovnání obliby jednotlivých forem elektronické komunikace u nejmladší (16–24 let) a 

nejstarší (65–74 let) sledované věkové skupiny ukazuje, že mladí uživatelé internetu využívají 

kromě klasické elektronické pošty i ostatní způsoby komunikace, zatímco naprostá většina 

nejstarších uživatelů komunikuje po síti prostřednictvím e-mailů. 
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Obrázek 4: Způsoby komunikace přes internet dle věku, 2009  

 
Vlivem toho, že se do České republiky dostalo připojení k internetu později, než do 

některých jiných evropských zemí, je u nás jeho rozvoj o něco pomalejší. V počtu přípojek k 

vysokorychlostní síti ČR zaostává za zbytkem Evropy. 

"V České republice bylo v roce 2011 celkem 3,1 milionu “trvale dostupných“ 

vysokorychlostních internetových přípojek, tj. téměř o 2 miliony více než před pěti lety. V 

porovnání s průměrem za EU27 je počet pevných vysokorychlostních přípojek připadajících na 

100 obyvatel v České republice stále nižší. V roce 2011 dosáhl tento ukazatel za průměr EU27 

hodnoty 28 v porovnání s 23 za Českou republiku," stojí ve zprávě Informační společnost v 

číslech,22 kterou ČSÚ vydal v roce 2013. 

Jak se vyvíjel proces připojení ČR k internetové síti, popisuje seznam klíčových 

momentů, který lze najít v příloze 1 této práce.  
                                                
22 Zpráva dostupná zde: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_poznatky_z_publikace_is_2013/$File/info_spol_2013_info.pdf. 
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3 Mediální gramotnost 

3.1 Vymezení pojmu mediální gramotnost 

V odborné literatuře (viz zdroje výše) najdeme řadu definicí mediální gramotnosti a 

výčet základních faktorů, ze kterých se ona kompetence skládá. Vývoj významu slova 

„gramotnost“ byl poměrně dramatický. V období starověkého Říma byl definován prvotní 

význam slova „litteratus“, jež znamenalo „vzdělaný člověk“.23 V 13. století, kdy v Evropě 

došlo k úpadku vzdělanosti, se tento pojem užíval pro člověka, který uměl jakékoliv minimum 

z latinského jazyka. Pro období reformace se chápání gramotnosti změnilo na dovednost číst a 

psát v jakémkoliv jazyce.24  

V současné době je pojem gramotnost chápán v mnohem širším významu a získal také 

proto označení „funkční gramotnost“. Změna v chápání pojmu souvisí s proměnami ve vývoji 

společnosti a v tom, jaké má společnost požadavky. Kompetence jedince, které jsou potřeba, 

aby mohl participovat na společnosti například formou mediální diskuse, se v průběhu času 

mění.  

Význam sousloví funkční gramotnost lze dle definice, která byla vytvořena v rámci 

projektů IALS/SIALS (první/druhý mezinárodní výzkum funkční gramotnosti dospělých)25 , 

shrnout do věty: „schopnost člověka podílet se na světě informací.“26 V přeneseném významu 

znamená gramotnost nějakou konkrétní schopnost či dovednost, většinou duševní. 

V rámci projektu IALS byla funkční gramotnost dále rozčleněna do tří složek: 

gramotnost literární jako schopnost nalézt a porozumět informaci z textu, gramotnost 

dokumentová jako schopnost vyhledat a využít přesně definovanou informaci, a gramotnost 

numerická jako dovednost manipulovat s čísly.27 

Mediální gramotnost může být definována jako série komunikačních kompetencí, 

které zahrnují schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v 

nejrůznějších formátech. To znamená, že nezáleží na tom, zda se jedná o informace v tištěné, 

elektronické nebo digitální podobě a zda je získáváme z novin, rozhlasu, televize nebo 

                                                
23 1. Pedagogický lexikon. In: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2011 [cit. 2014-02-18]. 
Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/G/Gramotnost. 
24 KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Metodický portál, Články: „Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci se 
čtenářskými dovednostmi“ [online]. 17. 10. 2008.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: 
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2713...VEDNOSTMI.html>. 
25 Zdroj: http://www.piaac.cz/sials. 
26 Použití definic informační gramotnosti v práci komise IVIG. In: [online]. Odborná komise pro informační 
vzdělávání a informaní gramotnost na vysokých školách [cit. 2014-02-18]. Dostupné z: 
http://www.ivig.cz/pouziti-informacni-gramotnosti.html.  
27 Lidské zdroje v České republice (1999). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání a Národní vzdělávací fond, 
1999. 
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Internetu. Mediálně gramotný člověk je schopen maximálně využívat dostupná média pro své 

vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb.28 

Tímto tématem se zabývala například Eva Niklesová ve svojí knize "Mediální 

gramotnost a mediální výchova". Jedním ze zajímavých poznatků, které přináší je seznam 

složek mediální gramotnosti: 

Složky mediální gramotnosti:29 

 základní poznatky o fungování médií, 

 znalosti o společenské roli médií, 

 schopnost určit typ nabízených sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit 

jejich komunikační záměr. 

Poněkud odlišný pohled na problematiku přinesli autoři Jan Jirák a Radim Wolák v 

publikaci "Mediální gramotnost: další stupeň vzdělávání",30 kde upřesňují kompetence 

mediálně gramotné osoby ve vztahu k porozumění mediálnímu obsahu: 

  porozumět tomu co vidí, slyší, čte, 

  dekódovat obsah sdělení, 

  zaujmout kritický a autonomní postoj, 

  být schopen selektivity při přijímání konkrétních sdělení, 

 být schopen selektivity při volbě médií, 

 být schopen úsudku při zužitkování informačních i zábavních sdělení.  

Pakliže vezmeme výše zmíněná dělení v potaz, můžeme je podle jejich obsahu 

rozčlenit do dvou skupin:31 

 znalostní – informace o fungování a společenské roli současných médií a 

základních principech, na nichž média fungují, 

 dovednostní – osvojení si dovedností rozvíjejících sebevědomé, aktivní a nezávislé 

zapojování jedince do mediální komunikace. 

S posledním bodem tohoto výčtu počítá i systém vzdělávání běžně označovaný 

spojením mediální výchova. Právě ta má vést jedince k prvotní myšlence participace na 

mediálním světě. Míra participace a aktivního zapojení do mediální komunikace napříč 

elektronickými i tištěnými médii, publikování nových myšlenek, polemik se současnými nebo 
                                                
28 Eva Vranková, Revue pro média č.8/2006. 
29 NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 
2010.s. 33 ISBN 978-80-904247-6-0. 
30 Jirák, Jan. Wolák, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. in Mediální gramotnost : 
nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2007. s. 8. ISBN 978-80-86212-58-6. 
31 FRANK, Tomáš. JIRÁSKOVÁ, Věra. K mediální výchově. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, 2008. s. 
10. ISBN 978-80-904187-4-5. 
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prosazování občanských zájmů prostřednictvím masových i regionálních mediálních nástrojů, 

stanovuje dosaženou úroveň pochopení a osvojení možností komunikačních a informačních 

technologií.  

Zjednodušeně lze konstatovat, že cílem mediální výchovy, pedagogiky, osvěty i mediální 

didaktiky je zvyšování mediální gramotnosti. Jak však výstižně definovat samotný pojem 

mediální gramotnost? O jednotnou definici a interpretaci usilují nejen pedagogové a odborníci 

z oboru mediálních studií, ale také legislativci na úrovni Evropské unie. 

V roce 2009 vznikla pod patronátem Generálního ředitelství pro informační společnost 

se sídlem v Bruselu Studie kritérií k hodnocení úrovně mediální gramotnosti ve státech EU. 

Tato studie naznačila kromě jiného, že získání ukazatele pro porovnání úrovně mediální 

gramotnosti v jednotlivých zemích EU je vzhledem k dynamice jejího rozvoje nemožné. S tím 

také souvisí problematika tvorby definice pojmu mediální gramotnost, neboť přihlédneme-li 

ke kulturnímu a technologickému kontextu, tak neexistuje žádná absolutně přesná formulace, 

která by obsah pojmu vystihovala. Tou patrně nejrespektovanější je definice Evropské komise 

z roku 1997, kterou také cituje Vilma Hušková z Analytického odboru Úřadu rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání:  

 „Mediální gramotnost lze definovat jako schopnost získávat přístup k médiím, 

analyzovat a hodnotit sílu obrazu, zvuků a sdělení, s nimiž se denně setkáváme a které jsou 

důležitou součástí naší současné kultury, stejně jako správně komunikovat pomocí médií 

dostupných jednotlivcům. Mediální gramotnost se vztahuje na všechna média včetně televize a 

filmu, rozhlasu a hudebních záznamů, tištěných médií, internetu a dalších nových digitálních 

komunikačních technologií," píše.  

 "Cílem mediální gramotnosti je zvýšit povědomí o mnoha formách mediálních sdělení, 

s nimiž se v každodenním životě setkáváme. Měla by občanům pomoci pochopit, jak média 

filtrují jejich vnímání a přesvědčení, utvářejí lidovou kulturu a ovlivňují volbu jednotlivců. 

Měla by je vybavit kritickým myšlením a schopností řešit problémy tvůrčím způsobem, aby se z 

nich stali uvážliví spotřebitelé a tvůrci informací. Mediální výchova je součástí základního 

nároku každého občana v každé zemi světa na svobodu projevu a práva na informace a má 

zásadní význam při budování a udržování demokracie,“ 32 zakončuje. 

V roce 2010 byla zákonem č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání svěřena oblast mediální gramotnosti do pravomoci Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, které byla stanovena povinnost podílet se svými stanovisky a návrhy na vytváření 

                                                
32 HUŠKOVÁ, Vilma. Opravdu víme, co je mediální gramotnost?. Řízení školy. 2013, č. 5. 
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zásad státní politiky České republiky ve vztahu ke zvyšování úrovně mediální gramotnosti.  

"V české společnosti se začal pojem mediální gramotnost poprvé objevovat v odborném 

tisku v roce 1997 navzdory tomu, že nutnost systematické mediální výchovy byla experty, 

zejména z oboru mediálních studií, zdůrazňována již na počátku 90. let," 33 uvádí Hušková.  

Ta také vysvětluje, že Rada pro televizní a rozhlasové vysílání neměla v době, kdy jí 

byla udělena pravomoc vytvářet státní strategii v oblasti mediální výchovy potřebná data o 

reálné úrovni míry mediální gramotnosti v ČR. Proto se rozhodla nechat zpracovat výzkum, 

který by poskytl ucelený přehled vystihující tuto úroveň pro českou populaci.  

Pro tento účel bylo nejprve nutné přesně pojem mediální gramotnost definovat. Jak 

uvádí Hušková, Rada proto přijala definici vymezenou Směrnicí o audiovizuálních mediálních 

službách č. 2010/13/EU, která je úpravou komunitárního práva, z něhož vycházejí národní 

zákonné úpravy pro oblast vysílání: 

„Mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům 

umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni 

provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře 

příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe 

a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální 

gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok.“34 

  Výzkumu, který pro Radu pro rozhlasové televizní vysílání uskutečnilo Centrum pro 

mediální studia CEMES UK FSV, se budu blíže věnovat v kapitole o vývoji mediální 

gramotnosti v České republice.  

V České republice dochází k postupnému zapojení většiny obyvatel do elektronické 

komunikace. Především to však platí pro společnosti, firmy a veškeré další právnické osoby. 

Od 1. července 2009 totiž vstoupil v účinnost zákon, který povinuje tyto subjekty vlastnit 

takzvanou datovou schránku, která slouží pro komunikaci se státní správou, která tuto 

povinnost sdílí. Projekt vznikl v rámci koncepce státní politiky v oblasti informačních 

technologií. Ta se zaštiťuje pod platnou legislativou a přidruženými institucemi a tradičně je 

označovaná jako množina pod názvem Informační systémy veřejné správy. Součástí této 

koncepce jsou projekty typu  eGovernment.35  

Relativně novým pojmem v souvislosti s mediální gramotností je také podobně 

výstižný termín "kompetence pro 21. století." Určením toho, co je a co není obsahem 

                                                
33 Tamtéž. 
34 Směrnice o audiovizuálních mediálních službách č. 2010/13/EU. 
35 Více informací o projektu zde: http://www.egovernment.cz/. 
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významu tohoto pojmu, se mimo jiné věnovala konference "21st Century Literacy", kterou 

pořádala Bertelsmann Foundation a AOL Time Warner Foundation v březnu 2002 v Berlíně. 

V závěrečné zprávě z této události jsou definovány složky "gramotnosti pro 21. století" v 

tomto znění:36 

 technologická gramotnost (Technology Literacy), 

 informační gramotnost (Information Literacy), 

 mediální kreativita (Media Creativity),  

 sociální dovednost a zodpovědnost (Social Competence and Responsibility). 

Na tento výčet zareagovala Národní knihovna České republiky, která blíže definovala 

technologickou gramotnost pojmem ICT gramotnost, "která kromě schopnosti používat 

počítač a internet zahrnuje rovněž vizuální gramotnost jako schopnost získávat informace z 

textu i obrazu, tedy „číst“ ve smyslu blízkém informačním a komunikačním technologiím, 

čímž naše pojetí ICT gramotnosti obohatí."37 V tomto se chápání kompetencí pro 21. století v 

pojetí Národní knihovny liší od závěrečné zprávy konference. V chápání významu pojmu 

mediální kreativita pak panuje shoda na tom, že nejde jen o schopnost porozumět, ale i 

aktivně se podílet na vytváření obsahu médií (přičemž určující médium pro 21. století je zde 

chápán internet). Podle Národní knihovny tedy platí, že kompetence pro 21. století = 

informační gramotnost + mediální kreativita + sociální dovednost a zodpovědnost.38 To je 

rovněž patrné z následujícího grafického vyjádření: 

 

                                                
36 Závěrečná zpráva byla dostupná z: http://www.21stcenturyliteracy.org, nicméně web přestal fungovat. 
Citováno z: ŠIMKOVÁ, Lenka. \textit{Mediální gramotnost - kompetence pro 21. století: mediální výchova v 
České republice} [online]. 2006 [cit. 2013-05-06]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 
Vedoucí práce Dino Numerato. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/65124/ff_m/>.  
37 Zdroj: http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html. 
38 Tamtéž. 
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Obrázek 5: Kompetence pro 21. století, zdroj: nkp.cz 

 

3.2 Mediální gramotnost v sociologickém kontextu  

 Další z faktorů, jejichž osvojení vede k přesnějšímu pochopení významu kompetence 

mediální gramotnosti, je zasazení její potřeby do historického a sociologického kontextu. 

Nejprve je třeba si uvědomit, že k významnější medializaci společnosti dochází postupně od 

vzniku masových médií, nicméně to, čeho jsme svědky během posledních desítek let, je postup 

k totálnímu ovládnutí veřejného prostoru médii. To ostatně popisuje kniha s názvem Mediální 

gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 

"Charakteristickým rysem pozdně moderní společnosti, ve které žijeme, je její 

medializace. Tou se rozumí fakt, že život jednotlivců této společnosti je do značné míry 

prostoupen médii. Medializace má za následek, že většina společensky významných aktivit se 

odehrává prostřednictvím mediálních sdělení. Svět ekonomiky, politiky i kultury je dnes závislý 

na médiích. Mediálním sdělením jsou informace, které k nám proudí prostřednictvím masových 

médií, jako je denní tisk, rozhlasové a televizní vysílání, ale stále více i díky telematickými 

„síťovými“ médii, ze kterých se postupem času stávají rovněž média masová."39 

Míra schopnosti uvědomit si dopad těchto sdělení na společnost i na sebe sama se 

označuje termínem mediální gramotnost. Kompetence nebo schopnost uvědomovat si 

věrohodnost, důležitost a další faktory, které ovlivňují vnímání mediálních sdělení, se u 

různých lidí liší.40 V České školské reformě, která zavedla nový termín mediální výchovy, 

                                                
39 JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr ve vzdělávání. Praha: FSV UK, 2007. ISBN 
978-80-86212-58-6. 
40 Tamtéž. 
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stojí, že: „pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a 

využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, 

vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním 

faktorem, mají výrazný vliv na chování jednotlivce a společnosti, na utváření životního stylu a 

na kvalitu života vůbec.“41 Z toho plyne potřeba každého jedince rozvíjet svou schopnost 

vnímání mediálního prostoru jako nedílné součásti současného světa a porozumět mu.  

To byl také hlavní důvod, proč v řadě zemí postupem času vznikla potřeba 

systematického vzdělávání veřejnosti v oblasti mediální komunikace. Impulzem k tomu byl i 

fakt, že ve světle nových studií občané ztrácí zájem o veřejné dění a nejsou dostatečně 

motivování se angažovat v demokratických procesech – tedy společenských i politických. Z 

míry mediální gramotnosti jako jednoho z ukazatelů lze podle některých zdrojů odvodit míru 

„dobrého občanství“. „Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, 

které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých 

společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání 

osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu 

různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, 

s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými 

způsoby zapojení jednotlivců do občanského života,“42stojí v rámcovém vzdělávacím 

programu pro české základní školství z roku 2007. Obor Výchova k občanství „učí žáky 

respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní 

vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky 

k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.“43 Příkladem dobrého mediálního 

povědomí může být třeba přispívání občanů do společenské diskuze a využití mediálního 

prostoru, který by měl takto plnit svou roli v demokratické společnosti.  

 „Pro současné demokracie je stále náročnější motivovat občany k aktivní účasti ve 

společenských a politických procesech. I proto se již tradiční součástí systému vzdělávání 

stala jistá forma výchovy k uvědomělému občanství, či příprava k občanství. Žáci a studenti 

jsou mimo jiné poučováni o tom, jakým způsobem mohou promluvit do fungování společnosti, 

                                                
41 JEŘABEK, J. a kol. (2005): Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, VUP. 
42 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 
2007 [cit. 2014-02-18]. Dostupné z: http://stary.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf. 
43 Tamtéž. 
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ve které žijí a proč je to důležité,“44 vysvětlují Radim Wolák a Jan Jirák v kapitole s názvem 

„K postavení a obsahu mediální gramotnosti a mediální výchovy“.  

3.3 Vývoj mediální gramotnosti v ČR 

V České republice se poprvé v odborném tisku objevil termín mediální gramotnost v 

roce 1997. Nicméně experti zdůrazňovali nutnost systematické mediální výchovy již zkraje 

devadesátých let 20. století. První úvahy o mediální gramotnosti a její nezbytnosti se datují 

přibližně do přelomu tisíciletí.45 

Dílem legislativy, jež byla přijata a vešla v platnost v roce 2010, konkrétně zákonem č. 

132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který byl novelizován mimo 

jiné normou č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, byla svěřena 

oblast, pod kterou spadá i problematika mediální gramotnosti, do kompetencí Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Ta tím dostala za úkol určovat směřování státní vládní  strategii 

v této oblasti.  

Po převzetí těchto nových pravomocí se Rada pro rozhlasové  televizní vysílání 

rozhodla zadat ke zpracování výzkum, který přinese data o stavu mediální gramotnosti v ČR. 

Výzkum zpracovávalo v roce 2011 Centrum pro mediální studia CEMES při UK FSV (Institut 

komunikačních studií Fakulty sociálních Univerzity Karlovy).46 Toto šetření bylo první svého 

druhu. Jednalo se o unikátní ukazatel, který nasměroval budoucí strategii mediální výchovy 

prosazovanou státem. 

Jedná se o ojedinělé výzkumné šetření, jež se soustředilo na analýzu populace České 

republiky starší více než patnáct let. Výzkum se primárně soustředil na dva základní ukazatele, 

kterými jsou jednak vzorce a zvyklosti v užívání médií, za druhé pak intuitivní i vědomé 

organizování vztahu k médiím a kritické myšlení o nich. Tím má být zmapována úroveň 

mediální gramotnosti v ČR. 

  Šetření bylo realizováno na vzorku celkem 819 respondentů starších 15 let, který 

reprezentoval obyvatelstvo podle věku, pohlaví, velikosti místa bydliště a regionu. Šetření 

proběhlo metodou osobního dotazování respondentů tazateli, nástrojem výzkumu byl 

strukturovaný dotazník s otevřenými otázkami. Výzkum mediální gramotnosti obyvatelstva 

ČR v této šíři nebyl dosud realizován.  

                                                
44 JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr ve vzdělávání. Praha: FSV UK, 2007. ISBN 
978-80-86212-58-6. 
45 HUŠKOVÁ, Vilma. Opravdu víme, co je mediální gramotnost?. Řízení školy. 2013, č. 5. 
46 CENTRUM PRO MEDIÁLNÍ STUDIA. Stav mediální gramotnosti: Výzkum úrovně mediální gramotnosti 
obyvatelstva nad 15 let. Praha: FSV UK, 2011. 
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 Výzkum ukázal, že česká populace 15+, byť vnitřně rozrůzněná ve vztahu k médiím a 

novým komunikačním technologiím, žije stále v široce sdílené představě, že klíčovým médiem 

z hlediska socializace, rodinné soudržnosti i zaplňování volného času je televize, nikoliv 

internet. K této skutečnosti se různé generace staví různě. Nastupující generace se proti tomu 

snaží revoltovat okázalým příklonem k novým médiím, starší generace se domnívá, že ji 

existence nových médií znevýhodňuje, ale jako fakt je akceptují. Dominantní postavení 

televize je nejvíce oslabováno v oblasti získávání zpravodajských informací – na tomto poli 

postupně nabývá na síle internet.  

 Česká populace 15+ jen pomalu rozšiřuje rejstřík využívání nových médií a má 

tendenci vnímat je spíš jako alternativu k využití stávajících médií a komunikačních prostředků 

(mobilní telefon jako nástroj pro telefonování a pro psaní zpráv, internet jako e-mail). Ochota 

využívat i další funkce nových komunikačních technologií sílí s klesajícím věkem. Pozitivní 

postoj k novým komunikačním technologiím je v zásadě dosti zřetelně věkově polarizován, je 

zřejmé, že s narůstajícím věkem se snižuje otevřenost k inovacím. I u starší generace se ale 

objevuje poměrně silné přesvědčení o potenciální užitečnosti nových technologií, zvláště 

mobilního telefonu.  

 Představy o rizicích jsou málo artikulované a pohybují se spíše v rovině tušení. Rizika 

jsou však pociťována jako silná, o čemž svědčí souhlas starší generace s potřebou obsahy na 

internetu kontrolovat (zřejmě ozvěna stereotypní představy o zranitelnosti mladší generace). 

Média jsou obecně považována za klíčový faktor politického života společnosti.47 

Druhá část výzkumu úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva ČR ve vztahu k 

novým komunikačním technologiím se soustředila na populaci České republiky ve věku do 15 

let.  

Výzkum přinesl poznatek, že u populace do 15 let dominantním médiem v rodině 

zůstává televize, ale pomalu se ztrácí spojení televizního programu a televizního přijímače, 

neboť jeho funkce přebírá počítač, a ,přístroj’ a ,obsah’ se od sebe oddělují i v přístupu 

mladých uživatelů. Se změnami ve vybavenosti domácností televize oslabuje svoje postavení 

média, která integrují rodinu a nabízí sdílené prožitky, a stávají se spíše nástrojem 

individuální volby a spotřeby. Tendence ke vnímání televize jako prostředku individuální 

volby a spotřeby stoupá s věkem, děti předškolního věku vítají, když jsou rodiče ochotni dívat 

se na ,jejich’ pořady.48 

                                                
47 Převzato z výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2011. 
48 HUŠKOVÁ, Vilma. Opravdu víme, co je mediální gramotnost?. Řízení školy. 2013, č. 5. 
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Na základě zjištěných skutečností z výzkumu CEMES o stavu mediální gramotnosti 

v ČR začala RRTV šířit osvětu mezi provozovatele rozhlasového a televizního vysílání. O 

výsledcích opatření, které vydává, pak informuje ve výroční zprávě. RRTV každoročně 

obešle více než 300 provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání s dotazy ohledně toho, 

zda daný subjekt přijal její doporučení pro zlepšení mediální gramotnosti, případně s jakým 

výsledkem. Zpět se vrátí zhruba polovina dopisů, z nichž vysoké procento konstatuje, že má 

problém definovat, co to mediální gramotnost znamená a jak by mohl k jejímu zlepšení 

prostřednictvím svého programu přispět.  

Vzor toho, jak může médium na svoje odběratele působit edukativním způsobem, 

uvádí například již citovaná kniha „Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání“, kde 

autoři zmiňují několik příkladů z tištěných i audiovizuálních mediálních obsahů. Ty mají 

charakter například osvětový. „Některé pragmatizace mají vlastnosti přímých „návodů 

k použití“, tedy edukativní funkci textu. Tak např. seriál Ordinace v růžové zahradě nabádá 

v otázkách domácích porodů: Tchýně, která sděluje lékaři gynekologovi nadšení své dcery 

z porodu doma, se dozvídá, že by porod doma nedoporučoval, protože mohou nastat 

neočekávané komplikace, na které je nemocnice lépe připravena.“49  

Některé mediální obsahy jsou nositeli negativních příkladů. Lidové noviny například 

otiskly text fejetonisty Vaculíka. Ten ale neměl všechny vlastnosti, které by tento textový 

vzorec měl mít. Byla to nekvalitní novinářská práce, která v kontextu jiných autorových 

fejetonů působila velmi překvapivě. Z hlediska vlivu na jazykovou výchovu čtenářů v tomto 

případě došlo k naprosto opačnému efektu, než jaký by média měla mít.  

Není pochyb o tom, že lze vyvinout tlak na to, aby média přizpůsobovala svůj obsah 

tomu, aby z něj lidé čerpali nové poznatky, které by napomohly rozvinout jejich mediální 

gramotnost. Je ale potřeba je naučit jak. „Nejaktivnější v této oblasti, s nejucelenější 

představou o tom, jak sama média mohou přispět k mediální výchově ve společnosti, jsou 

Česká televize a Český rozhlas, které to vnímají jako součást veřejné služby, pro niž byla tato 

média zákonem zřízena,“ píše Hušková. 

3.4 Mediální vs. informační gramotnost 

V informační společnosti, která používá takzvaná nová média, vzniká potřeba 

informační gramotnosti. Tedy požadavek účastníků na rozvoj kompetencí nutných pro život v 

informační společnosti.  

                                                
49 JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr ve vzdělávání. Praha: FSV UK, 2007. ISBN 
978-80-86212-58-6. 
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Příspěvek Anny Maškové50 z Masarykovy Univerzity v Brně se pokouší nastínit 

drobné rozdíly ve významech pojmů "informační" respektive "mediální" gramotnost, tedy 

pojmy, které doposud stály rovnocenně vedle sebe.  

S rozvojem ICT vznikla nová potřeba mediálně gramotných lidí dále se zdokonalovat, 

neboť celá řada nových technologií vyžaduje další specifické dovednosti a znalosti k jejich 

použití (ovládání) i využití.   

Mašková ve svém příspěvku charakterizuje mediální gramotnost jako množinu 

skládající se z několika esenciálních složek. "V novém pojetí mediální gramotnosti, která bere 

v úvahu i specifické požadavky nových médií, lze mediální gramotnost považovat za 

zastřešující pojem, který v sobě zahrnuje gramotnost informační, funkční a další sociálně-

komunikační kompetence nutné pro život v informační společnosti," píše Mašková.51 

Dříve pojem gramotnost zahrnoval pouze schopnosti číst a psát, v dnešní době naše 

profese vyžadují schopnosti aktivně využívat zdroje a pracovat s informacemi. Informační 

gramotnost úzce souvisí také s pojmy funkční a počítačová gramotnost, je to souhrn obou 

těchto typů gramotnosti. 

Dotyčné kompetence popisuje ve svém výzkumu Philipp Mayring, jenž navrhl 

pyramidu schopností (obr. 5), které představují skupinu dovedností potřebných k tomu nová 

média efektivně ovládat, bránit se technickým útokům, chránit si osobní údaje, umět v nových 

prostředích komunikovat a uvědomovat si i negativa nových médií.52 

                                                
50 MAŠKOVÁ, Anna. Mediální gramotnost a nová média v kontextu informačního vzdělávání. In Kovářová, 
Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 61-70, 10 s. Neuveden. ISBN 978-80-
87500-18-7. 
51 Tamtéž. 
52 Zdroj: http://www.muni.cz/research/publications/991906. 
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Obrázek 6: Pyramida novomediálních kompetencí, vizualizace dle konceptu Philippa Mayringa 
 

Základem Mayringovy pyramidy je technicko-instrumentální kompetence. V tomto 

pojmu je obsazena především ICT gramotnost, což znamená hlavně schopnost zvládat 

základní hardware a software, umět ovládat základní funkce operačních systémů, dokázat se 

připojit k internetu a orientovat se v něm pomocí prohlížeče a zároveň používat antivirový 

program. 

Další nadřazenou složkou podle Mayringa je kompetence obsahově-kognitivní. Tento 

pojem je ekvivalentem k sousloví funkční gramotnost. Jde tedy o schopnost vyhledávat 

informace v online zdrojích, jako jsou databáze, online encyklopedie a další webové stránky. 

Týká se to i stránek s multimediálním (hudebním/video) obsahem. Tato kompetence zahrnuje 

kromě schopnosti vyhledat tyto obsahy také schopnost je třídit a zpracovat pomocí ICT. Za 

výstup zpracování obsahu lze považovat recyklace informací formou vlastního příspěvku do 

sítě, například prostřednictvím blogu nebo sociální sítě.  

Nadstavbou pro první dvě složky pyramidy je kompetence sociálně-komunikační. Jak 

už název napovídá, týká se komunikace prostřednictvím sociálních nástrojů internetu. Tato 

novomediální kompetence nabývá na důležitosti, neboť komunikace je hlavní oblastí, pro 

kterou se nová média používají. Konkrétně jde o efektivní zvládnutí komunikačních kanálů 

internetu od e-mailu, přes Skype, ICQ a různé další druhy messengerů, až k sociálním sítím 

jako je Facebook nebo Twitter. Ovládnout tyto technologie pod sebe zahrnuje i jejich 

bezpečné použití - tedy prevenci kybergroomingu a kyberstalkingu. Součástí je i dodržování 

vnitřních předpisů v online světě - netikety a chatikety, které předcházejí kyberšikaně.  
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Emoční kompetence, která je další složkou pyramidy, má svou definici v oblasti 

psychosociální. Oblast emoční kompetence znovu spadá především do oblasti komunikace 

prostřednictvím nových médií. Vzhledem k tomu, jak jednoduché je na síti vytvořit 

alternativní, virtuální identitu, které se může velmi lišit od skutečné verze osobnosti, je tato 

"zábava" velmi oblíbenou především mezi dospívajícími uživateli nových médií. Pokud však 

dojde k nadužívání a špatnému zpracování této "online zkušenosti", existuje riziko odklonu od 

reálného světa a skutečných lidí. S tím souvisí i riziko postupné ztráty vlastní identity ve 

prospěch "vymyšlených virtuálních já“ a postupný totální únik od reality do světa virtuální 

komunikace. Ten samý problém se týká online počítačových her. Předcházení vzniků těchto 

závislostí a nutkavým potřebám internetu se v Mayringově terminologii říká emoční 

kompetence. Do této kategorie spadá i schopnost zpracování silně neetického, násilného nebo 

pornografického obsahu internetu, bez dopadů na další rozvoj osobnosti.  

Úplný vrchol kompetenční pyramidy představuje schopnost kriticko-reflexivní. To ve 

zkratce znamená umění se vyrovnat s představou "všemocnosti" internetu. Jinými slovy jde o 

to nepodlehnout dojmu o neustálé dostupnosti všech informací. Hypertextový princip 

internetu a hlavně neomezené typy služeb nabízených novými médii vyžadují schopnost 

jedince kriticky na tyto možnosti nahlížet. To se týká především vyhledaných informací, u 

nichž je třeba posoudit při nejmenším pravdivost a relevanci k hledanému. S tím souvisí 

pochopení limitů tohoto média a nutnost vnímat ho i s nimi.  

V novém pojetí mediální gramotnosti, která bere v úvahu i specifické požadavky 

nových médií, lze mediální gramotnost považovat za zastřešující pojem, který v sobě zahrnuje 

gramotnost informační, funkční a další sociálně-komunikační kompetence. A to tato pyramida 

navržená v roce 2002 německým psychologem také znázorňuje.  

Mayring ve své teorii zmiňuje všech pět složek informační gramotnosti se stejnou 

důležitostí. Jejich osvojení je podle něj klíčem ke kompetentnímu používání nových médií. 

Existuje však hierarchie, která naznačuje postup jejich rozvíjení. To by mělo v ideálním 

případě probíhat od spodních dvou, protože slabiny v technicko-instrumentální a obsahově-

kognitivní kompetenci mohou negativně ovlivňovat další úrovně Mayringovy pyramidy a 

zároveň jejich totální zvládnutí v sobě nezahrnuje nutnost ovládat horní tři vrstvy.53 

3.5 Měření návštěvnosti českých webových portálů službou NetMonitor 

Míra mediální gramotnosti, respektive výbava obyvatelstva země ve schopnosti 

vnímat média jako součást života a umět s nimi pracovat, je velmi těžce zjistitelná. V České 
                                                
53 Zdroj: http://issuu.com/nakliv/docs/trendy. 
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republice se věnuje shromažďováním dat o výbavě obyvatel informačními technologiemi 

Český statistický úřad.  

Existuje však i služba, jež analyzuje pohyb českých uživatelů po internetu formou 

sofistikovaných metod, díky kterým jsou zjištěná data na vysoké úrovni relevantnosti. 

Rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a 

sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v ČR, se nazývá NetMonitor.  

Výzkum je prováděn tzv. hybridním přístupem, tedy měřením jak na straně měřeného 

serveru (site-centric), tak na straně internetového prohlížeče uživatele (user-centric). 

Měření návštěvnosti54 je prováděno na straně měřeného serveru pomocí 

javascriptových kódů vložených do měřených stránek. Tato technologie shromažďuje 

informace o všech návštěvnících serveru, umožňuje získat rozsáhlý soubor dat a sledovat 

např. i technické parametry počítačů uživatelů. Umožňuje rovněž řešit mnoho metodických a 

technologických problémů (minimalizuje započítávání provozu způsobeného indexovacími 

roboty a jinými automatickými skripty, eliminuje vliv cachování apod.). Technologie využívá 

systém gemiusTraffic. 

3.6 Výzkum sociodemografie návštěvníků 

Výzkum sociodemografického profilu návštěvníků je realizován na panelu 

respondentů. Panel je tvořen dvěma složkami - tzv. pop-up panelem, realizovaným na základě 

pop-up dotazníků na straně měřeného serveru a tzv. NetMonitor panelem, který využívá 

lokální aplikace NetSoftware nainstalované na počítačích jednotlivých členů NetMonitor 

panelu. Ve výsledném tzv. joint panelu, jehož velikost se pohybuje kolem 30 tisíc lidí, jsou 

reportována sloučená data.    

Systém zpracování měření eliminuje nepřesnosti vzniklé mazáním cookies a odvozuje 

počet skutečných návštěvníků (reálných uživatelů). Infrastruktura výzkumu je využívána též 

pro nadstavbové výzkumy, jako jsou post-buy analýzy, ad-hoc výzkumy, pretesty a posttesty 

kampaní. Vzájemná srovnatelnost a možnost propojení výsledků umožňuje standardizaci 

měření českého internetu v této oblasti. 

Z dat, která služba NetMonitor shromažďuje, vyplývá, že českému internetu co do 

počtu návštěv dominují rozcestníky typu Seznam.cz a Centrum.cz. Odtud však česká 

internetová komunita nejvíce proudí na stránky zpravodajských portálů. Z těch má podle dat 

z listopadu 2012 největší denní návštěvnost elektronická mutace deníku Právo Novinky.cz. 

Následuje velký propad (cca 600 tisíc reálných návštěv), za nímž je server iDnes.cz, který 
                                                
54 Zdroj: netmonitor.cz. 
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spadá pod mediální skupinu MAFRA a je elektronickou mutací deníku MF DNES. Přitom až 

čtvrté místo v žebříčku seřazeném podle počtu návštěv webu v kategorii zpravodajských 

portálů zaujal server s bulvárním obsahem.  

V porovnání s rokem 2005, kdy NetMonitor započal sledovat počty návštěv na českém 

webu, se čísla liší markantně. Zatímco v roce 2013 navštívilo český web v průměrný pracovní 

den necelé čtyři miliony uživatelů, v roce 2005 to bylo 791 tisíc.  

Tato změna nastala v důsledku několika souběžných faktorů. Jedním z nich je 

bezesporu technologický pokrok. Počítače, laptopy, tablety a konečně i chytré telefony 

schopné zobrazovat mediální obsah, jsou dnes dostupné. Jejich cena postupně klesá a 

technologický pokrok se zdá být čím dál rychlejší. Druhý neméně důležitý fakt spočívá 

jednoduše v tom, že informace, jež internet nabízí, jsou dostupné zadarmo. V konečném 

důsledku to znamená, že čtenáři klasických papírových novin a magazínů plynule přešli na 

jejich internetové ekvivalenty, čímž došlo k útlumu tradičních tiskovin.55  

Následující tabulka znázorňuje statistiku návštěvnosti českých webů zapojených do 

projektu NetMonitor v únoru 2005: 

 

  Průměr 

Návštěvníci CELKEM  
(únor 2005) 

RU 

M T D PD V 

PV 

M 

ATS rel. 

M 

ATS rel. 

D 

NM DN 

TOTAL 
(čísla v milionech, čas v hodinách) 

3 1,8 0,7 0,8 0,4 411 3 0,5 54 0,2 

 

Tabulka 2: Návštěvnost českých webů, zdroj: netmonitor.cz 

 

Následující tabulka znázorňuje statistiku návštěvnosti českých webů zapojených do 

projektu NetMonitor v říjnu 2012: 

 

 

 

 

 

                                                
55 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 210 s. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 978-802-4734-521. 
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 Průměr 

Návštěvníci CELKEM (říjen 2012) 

RU 

M T D PD V 

PV 

M 

ATS 

rel. 

M 

ATS 

rel. 

D 

NM DN 

TOTAL 
(čísla v milionech, čas v hodinách) 8,2 6,5 3,6 3,8 3 8650 20 1,5 1 0,2 

 

Tabulka 3: Návštěvnost českých webů, zdroj: Netmonitor.cz 

 

 

Ukazatel  Vysvětlení Ukazatel Vysvětlení 

RU počet návštěvníků 
(reálných uživatelů) 

T Za týden 

PV počet zobrazení (page views) D Za den 

Návštěvy počet návštěv PD Pracovní den 

ATS rel. průměrný strávený čas na webu V Víkend 

DN průměrná délka jedné návštěvy M Měsíc 

 

Tabulka 4: Vysvětlivky, zdroj: Netmonitor.cz 

 
Z hlediska obsahu navštěvovaných stránek mají čeští uživatelé široké spektrum 

vyhledávaných portálů. Například server určený maminkám (Maminka.cz) se v současné 

době může pochlubit součtem měsíčních návštěv dosahujícím čísla 200 tisíc. Ten samý server 

v roce 2005 vůbec neexistoval. Informační potřeba konzumentů mediálního obsahu v Česku 

přitom rapidně stoupá, především jsou-li vyhledávané informace dostupné zadarmo na 

internetu. 

Z porovnání dat uvedených v tabulkách vyplývá ještě jedna zajímavá skutečnost, že 

průměrný čas strávený návštěvou jedné konkrétní webové stránky dnes v průměru zabere 

uživateli deset minut. Tedy stejně, jako tomu bylo v roce 2005. Rozdíl je však v počtu 

kliknutí, tzv. pageviews. Zatímco uživatelů, nebo chcete-li návštěvníků, stránek je dnes 

zhruba dva a půl krát více, počet kliknutí nebo také zobrazení stránek ze 411 milionů stoupnul 

na více než osm miliard. To je více než šestnáctinásobek hodnoty z období před sedmi lety.  
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Podle dat ČSÚ bylo k druhému čtvrtletí roku 2011 v Česku celkem 2,7 milionu 

domácností vlastnících osobní počítač („PC“). Za posledních pět let podle stejné instituce 

v Česku vzrostlo toto číslo o 29 procentních bodů, tedy o 1,2 milionu domácností.  Od roku 

1989, kdy se vlastnictvím PC mohla pochlubit pouhá dvě procenta domácností, je nárůst ještě 

více markantní. Není bez zajímavosti, že čísla se výrazně liší, jedná-li se o rodiny s dětmi a 

bezdětné domácnosti. Rodina s potomky vlastní počítač z 87 %, zatímco bezdětné domácnosti 

pouze z 56 %. 

Služba NetMonitor ve zprávě ze září 2012 uvádí, že početnost internetové komunity, 

tedy lidí pravidelně užívajících internetovou síť, je v Česku na 6 307 829, přičemž mírně 

převažují muži. 

Zajímavá je i statistika uživatelů internetu podle ukončeného vzdělání. Ta ukazuje, že 

ačkoliv poměrná procentuální část uživatelů internetu bez dokončeného vzdělání a se 

základním vzděláním je téměř stejná (cca 8 %), počet zobrazených stránek těchto uživatelů 

(pageviews) je dvojnásobně vyšší než u těch s dokončeným vzděláním.  

Do jaké míry mohou být údaje služby Netmonitor považovány za průkazné, je 

spekulativní. Měření je svého druhu unikátním projektem na české internetové scéně. Umí 

velmi konkrétně zachytit pohyby uživatelů na podle konkrétních portálů a zároveň 

identifikovat návštěvníka internetu v mnoha kritériích. Nicméně právě data o socio-

demografickém profilu uživatelů se do systému Netmonitor dostanou až poté, co uživatel 

vyplní tzv. pop up window (netmonitor panel). To se automaticky otevře uživatelům, kteří 

dopředu souhlasili, že se budou podílet na výzkumu návštěvnosti a instalovali do svého 

počítače potřebný software. Výsledná paleta dat pak vychází z přibližného počtu 30 tisíc lidí, 

kteří však tvoří mizivé procento celkového počtu českých uživatelů internetu.  

3.7 Vlastnosti prohlížení internetu 

Přemíra obsahu, kterým internet své návštěvníky zahlcuje, má za následek, že uživatel, 

který brouzdá webem, tráví na stránce minimum času a často brzy znovu klikne na další 

odkaz, který ho upoutá, a tím možná přichází o část informací, jež obsahovala stránka 

předešlá. Výtěžnost textu tak nemusí být tak velká jako třeba u tištěných médií, kde jednoduše 

možnost kliknout jinam neexistuje.  

V souvislosti s nestálostí pozornosti u internetových čtenářů vzniklo několik pojmů. 

Jedním z nich je termín „míra okamžitého odchodu“. Jde o procentuální vyjádření počtu 

stránek, které daný uživatel opustí vzápětí potom, co je otevře. Toto číslo je velmi 

individuální, ale často dosahuje i 50 %.  
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Ač si mnozí uživatelé internetu zdánlivě představují, že obsah, který vidí, si sami 

našli, opak je často pravdou. Protože většina webu podléhá indexování stránek Googlem56, 

tento vyhledávač nabídne svému „zákazníkovi“ právě ten obsah, který je podle jeho systému 

nejvíce relevantní k hledanému. Může se tak stát, že stránka si najde svého uživatele sama 

díky dobře zvládnuté optimalizaci pro vyhledávač. V souvislosti s výše uvedeným se zavedl 

pojem „vstupní stránka“. Jedná se většinou o titulní stranu webu, přes kterou se uživatel 

dostane na daný internetový portál. Nemusí to být ale nezbytně ona, neboť vyhledávače, které 

mají největší vliv na to, jaký obsah uživatel ve finále ve svém prohlížeči zobrazí, mohou 

indexovat i tzv. tagy pod-stránek, které jsou ve struktuře daného webu hlouběji.  

Problém řady webů přitom je, že mají hlavní navigační menu umístěné právě jen na 

domácí stránce (homepage). Takže většina návštěv, které na homepage prohlížení nezačnou, 

nebo na ni vůbec nepřijdou, zabloudí na vnitřních stránkách. Daný web tím přichází o 

návštěvníky a firma o potenciální zákazníky, protože se v ní nikdo nezabýval vyhodnocením 

souvislostí mezi vstupními stránkami, podílem návštěvnosti homepage a výstupními 

stránkami, z nichž lidé nejvíce odcházejí.57 

3.8 Evropská opatření v oblasti mediální gramotnosti a vzdělávání 

V srpnu 2009 vydala Evropská komise doporučení pro podporu mediální gramotnosti 

(Commission Recommendation 2009), ve kterém členské státy vyzvala k otevření veřejné 

debaty o začlenění mediální výchovy do školních osnov. Dalším bodem doporučení byla 

výzva ke spuštění tzv. informačních kampaní za účelem zvýšení povědomí občanů o tom, jak 

v digitálním prostředí vznikají konkrétní obsahy, jak jsou tyto informace zpracovávány a dále 

šířeny, jak fungují vyhledávače a jak je možné jejich využívání optimalizovat. Státy by se 

měly podle Evropské komise postarat o to, aby jejich občané rozeznali mezi marketingovým 

sdělením a jinými obsahy, ač je to někdy obtížně i pro odborníka. EU dále doporučila občany 

vzdělat v problematice autorských práv v digitálním prostředí a prostřednictvím tzv. 

"informačních balíčků" především mladým lidem zprostředkovat informace o tom, jak jsou na 

internetu zpracovávány jejich osobní údaje.  

                                                
56 Automatické indexování stránek. Díky němu je vyhledávač Google schopen stránku zobrazit ve výsledcích 
hledání po zadání klíčových slov obsažených v hlavičce. 
57 Co všechno lze nalézt v údajích o návštěvnosti ínternetových stránek?. IT Systems. Brno: CCB s.r.o, 2010, roč. 
10, č. 9. ISSN 1802-002x. 
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Poslední dotčenou problematiku má v ČR na starost Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Ten v lednu 2010 v návaznosti na doporučení EU vydal informační bulletin adresovaný 

především mládeži, která sdílí svá osobní data na sociálních sítí.58 

"V posledních letech se ochrana dětí na internetu stala akutním problémem, a to ve 

spojitosti s rostoucím zájmem dětí o aktivity na síti a především o sociální sítě, " stojí v textu 

bulletinu,59 který dále analyzuje výzvy z hlediska ochrany soukromí.  

Za hlavní problém autor bulletinu60 považuje ztrátu kontroly nad informacemi, které 

se uživatel internetu rozhodně sdílet. Po jejich zveřejnění se totiž stanou dostupné pro 

vyhledávače a je umožněno jejich další šíření sítí. Vymazání informací je pak takřka 

nemožné. 

Osvětu v oblasti bezpečného chování na internetu v ČR šíří každoročně pořádaná akce 

s názvem Den bezpečnějšího internetu,61 který má u nás již desetiletou tradici.62 Tato událost 

pomáhá šířit potřebné informace formou kampaní a soutěží, které si kladou za cíl přilákat 

mladé posluchače, neboť ti podle statistik nejvíce sdílejí na síti svá osobní data.  

V souladu s Listinou základních práv EU a Úmluvou OSN o právech dítěte musí být 

zajištěna bezpečnost a ochrana údajů dětí na internetu. Při poskytování této ochrany musejí 

být dodržována práva dětí na svobodu vyjádření a přístup k informacím.   

Úlohou členských států EU pak je děti na internetu účinně chránit před zneužitím 

jejich osobních dat a zároveň jim zaručit přístup k internetu. K tomu mají sloužit různá 

inovativní řešení, která by v ideálním případě měla děti implementovat do způsobu jejich 

chování na síti. 

Nejlepším způsobem, jak děti a mladé lidi naučit, jak se zodpovědně pohybovat na 

internetu, aniž by ohrožovaly své soukromí a zároveň dodržovaly práva ostatních, je přístup 

založený na osvětě. V tomto ohledu by měli hrát podstatnou úlohu rodiče a především učitelé. 

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů je dokumentem, který zohledňuje význam informační a 

mediální gramotnosti pro rozvoj informační společnosti. Akční plán známý pod názvem 

                                                
58 Jednalo se o první podobnou aktivitu v tomto směru, kterou ÚOOÚ vyvinul od roku 2006. 
59 Zdroj citace: Informační bulletin. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2010, s. 32 [cit. 2013-04-05].   
Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/zpravodaj/bulletin_2010_01.pdf . 
60 Autorem textu je Peter Hustinx, Evropský inspektor ochrany údajů (European Data Protection Supervisor). 
61 Zdroj: http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day. 
62 Text vznikl v roce 2013. 
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Digitální agenda pro Evropu63 je součástí strategie EU 2020, který nahradí strategii 2010 – 

Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost.64 

Dokument skloňuje pojmy jako je hospodářský růst, nové pracovní příležitosti, 

vytvoření jednotného digitálního trhu napříč EU, boj proti počítačové kriminalitě a také 

podporu počítačové gramotnosti v souvislosti s rozvojem moderních ICT, které zmiňuje jako 

jeden z hlavních pilířů evropské ekonomiky.65 

 
 

                                                
63 Dokument dostupný z: http://ec.europa.eu/digital-agenda/. 
64 Dokument ke stažení: http://www.medtel.cz/libfile/file_download.php?id=181. 
65 MAŠKOVÁ, Anna. Mediální gramotnost a nová média v kontextu informačního vzdělávání. In Kovářová, 
Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 61-70, 10 s. Neuveden. ISBN 978-80-
87500-18-7. 
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4 Digital divide – informační propast 

4.1 Vymezení pojmu a stav v ČR 

Pojem informační propast (digital divide) se vžil do povědomí odborníků na sociální 

rozčlenění populace v oblasti využívání ICT pro fenomén označující mezeru (propast) mezi 

lidmi, kteří ICT využívají a mohou využívat a těmi, kteří ho nevyužívají z různých důvodů.  

Při definování pojmu digital divide autoři uplatňují různé roviny chápání 

problematiky. Jednou z možných definic zmiňuje například ICT Glosary Guide:66 „Digital 

divide představuje rozdíl mezi lidmi s faktickým přístupem k digitálním a informačním 

technologiím a lidmi bez přístupu k nim. Jde především o užívání počítačů, mobilní 

komunikace a internetu. Omezení přístupu k těmto technologiím je často způsobeno 

příslušností lidí do určité genderové, příjmové, etnické či jiné skupiny, nebo je definováno 

geograficky (tzv. globální digitální propast)“.  

Z šetření Eurostatu vyplývá, že v České republice má připojení k internetu jen 60 % 

domácností. V EU je na tom hůře pouze pět států: Litva, Řecko, Portugalsko, Rumunsko a 

Bulharsko. Při pohledu do blízké budoucnosti je to zpráva alarmující. Zdá se totiž, že se u nás 

zabydlí nová forma nerovnosti, a to nerovnost digitální. Fenomén známý jako digitální 

propast existuje již delší dobu, jenže teprve teď se může stát skutečným problémem. Řada 

oblastí každodenního života se pomalu ale jistě přesouvá do internetového světa, ať už jde o 

elektronizaci státní správy, datové schránky, online kurzy či nabídky pracovních míst. Z toho 

všeho je dnes vyloučeno 40 % našich domácností. Statistiky potvrzují, že oblasti s nízkým 

podílem internetových připojení se v podstatě kryjí s oblastmi s vysokou mírou 

nezaměstnanosti. „Pokud nejste připojeni k internetu, resp. pokud nejste počítačově gramotní, 

dnešní společnost vás odsune na okraj“, stojí v textu publikovaném na stránkách Deníku 

Referendum v roce 2010.67 

V roce 2012 nechalo ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat dokument,68 který 

charakterizoval státní strategii v oblasti elektronických komunikací a podpory 

vysokorychlostního internetu v České republice. Tato zpráva zohledňuje jako jednu z priorit 

české společnosti zefektivnit přenos a výměny informací v rámci celého území naší republiky. 

A spatřuje v tomto směru několik problémů. Jedním z nich je například jiná míra pokrytí 
                                                
66 Dostupný z: web.worldbank.org. 
67 ŠLERKA, Josef. Internet jako lidské právo. Deník Referendum [online]. 2010 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://denikreferendum.cz/clanek/3076-internet-jako-lidske-pravo.  
68 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Státní politika v elektronických komunikacích: Digitální 
Česko. 29 s. 
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přípojkami vysokorychlostního internetu na českém venkově a ve městech. Tento rozdíl 

souhrnně označuje termínem „informační propast“. 

Zpráva také akcentuje plán české vlády, který navazuje na podobný záměr EU. Ten 

spočívá v pokrytí 100 % území členských států včetně ČR páteřní sítí vysokorychlostního 

internetu a současně chce navyšovat jeho rychlost (download). Ze současných 2 MBit/s 

průměrné rychlosti se má stát do roku 2015 10 MBit/s, tedy rychlost, která je v současné době 

běžná v českých městech. Tam zase má stoupat k 30 MBit/s.  

Většina obyvatel České republiky vnímá rychlý internet jako jeden ze základních 

prostředků pro získávání informací. Stojí to ve zprávě,69 kterou zveřejnilo mediální centrum 

české vlády na webu Vláda.cz. Rychlý internet je také zdrojem audiovizuálního obsahu nebo 

nástrojem pro vzdělávání, komunikaci a přispívá také k rozvoji elektronizace nebo k naplnění 

vize digitálního občanství, říká dále zpráva. V ní je kladen důraz i na fakt, že se v posledních 

letech snižuje rozdíl mezi venkovem a městy z pohledu subjektivní potřebnosti existence 

vysokorychlostního internetu. Z toho vyplývá, že v současnosti si většina lidí dokáže jen 

obtížně představit život bez připojení k internetu, a to bez ohledu na to, jestli žijí na vesnici, 

nebo ve městech. Dokument, který toto tvrdí, je součástí vládní koncepce Digitální Česko, 

který naše vláda schválila usnesením č. 50 dne 19. ledna 2011. Konstatuje také, že sledování, 

koordinace a vyhodnocování implementace koncepce přešlo na plně na do gesce Ministerstva 

průmyslu a obchodu.  

Vznik této koncepce má mimo jiné účinek v přivedení pozornosti na přínos 

elektronické infrastruktury, která pomáhá celospolečenskému rozvoji. Právo tato koncepce si 

už v původním výstupu kladla za cíl boj s digitální propastí mezi městy a venkovem v rozvoji 

infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. 

"Být, či nebýt připojen k internetu už v současné době není otázkou luxusu, ale 

sociální integrace,"70 píše odborník na nová média Josef Šlerka a ilustruje to na příkladu 

rozhodnutí Ústavního soudu. Ten v té době posvětil poplatek 600 Kč za připojení k internetu 

jako životní nutnost, neboť je nezbytné pro komunikaci s úřady, sdružování a získávání 

informací. 

Rozhodnutí Ústavního soudu však nebylo jednomyslné. Jedna ze soudkyň tehdy 

vznesla námitku, která do značné míry vystihuje problematiku informační propasti. „Otázkou 

pak je, zda vůbec v duchu této logiky nejsou masivně porušována práva sociálně slabých 
                                                
69 Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice. Praha, 2013. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf. 
70 ŠLERKA, Josef. Internet jako lidské právo. Deník Referendum [online]. 2010 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://denikreferendum.cz/clanek/3076-internet-jako-lidske-pravo. 
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(nadto trestně bezúhonných) osob, které si internet a kabelovou televizi dovolit nemohou," 

zněl výrok soudu71.  

Skutečné řešení odloučení sociálně slabších od informací, které poskytuje internetová 

síť, se zatím nedaří najít. Jednou z cest jsou veřejně přístupná místa s připojením, jako jsou 

například knihovny. To je však problém řeší pouze z části, neboť do budoucna bude naše 

"internetové já" vyžadovat vytvoření elektronické existence, kterou budeme stvrzovat 

elektronickými podpisy a certifikáty, což ve veřejných zařízeních nepřipadá v úvahu.  

Jednotlivci s přímým přístupem k informačním a komunikačním technologiím jsou 

zvýhodněni v mnoha směrech. Snadněji komunikují s institucemi, mají rychlejší přístup 

k informacím, lépe shání uplatnění, pracovní pozice. Na hloubku propasti má vliv socio-

demografické a ekonomické rozdělení společnosti. 

Jakmile společnost přijala změny, které ICT přineslo, autoři, kteří se problémem 

zabývali, začali poukazovat na jiný problém. A sice, že ve společnosti existují rozdíly, které 

zapříčiní rozdíly v dostupnosti technologií pro jednotlivce. V období největšího rozvoje 

internetu tento problém přilákal pozornost vlád především ekonomicky a technologicky 

vyspělých států světa. Ve druhé polovině 90. let 20. století vzniklo mnoho sociologických 

studií a veřejných průzkumů na toto téma. Největší vliv měly studie publikované National 

Telecommunications and Information Administration (NTIA). Ve zprávách agentura označila 

v letech 1995 a 1996 na americkém internetu mladé bílé muže ze střední ekonomické třídy 

jako dominantní skupinu uživatelů internetu. V následujících letech se informační propast 

pomalu uzavírala72 a pomalu zmizela z politické diskuze. Financování projektů, které měly za 

cíl zpřístupnit ICT široké veřejnosti, se v mnoha státech zastavilo. Odpovědnost za rozšíření 

informačních digitálních služeb vlády ponechaly na síle trhu. Nejvíce to bylo znát v době 

příchodu Goerge W. Bushe do úřadu prezidenta USA.73 Další země, kde už se internet 

zachytil, následovaly podobnou strategii.74 

K odstranění rozdílů v přístupu k informacím mají v budoucnosti pomoci telefony 

poháněné solární energií a propojené navzájem mezi sebou - i bez přístupu k internetu. V 

blízké budoucnosti bude pokračovat trend snižování cen chytrých telefonů. Zařízení s 

                                                
71 Sp. zn.: I. ÚS 22/10 ze dne 7. dubna 2010. 
72 NTIA, 2002. 
73 Gordo, 2003, pp.169-170. 
74 van Dijk, J. A. G. M. (2005). Deepening digital divide: Inequality in the information society. Thousand Oaks, 
CA: Sage. 
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Androidem by měla v příštím roce stát méně než 70 dolarů bez dotací, tedy asi 1500 korun. 

Nejlevnější telefony s Androidem na českém trhu už nyní stojí méně než 2500 korun.75 

4.2 Teun A. van Dijk a informační propast 

Jednou z významných osobností, které se zabývaly problematikou informační propasti 

je holandský lingvista a analytik Teun A. van Dijk. Jeho argumentace v oblasti dostupnosti 

ICT začíná tím, že existuje společností tolerovaný mechanismus nerovné distribuce zdrojů. 

Zdroje zde mohou být chápány jako věkové a kulturní rozdíly (mladí-staří, muži-ženy, bílí-

černí, introverti-extroverti atd.) a rozdíly v ekonomickém postavení (zaměstnaní-

nezaměstnaní, zaměstnavatel-zaměstnanec, rodič - dítě, měšťané - venkované, vzdělaní-

nevzdělaní).76 

 

Obrázek 7: Model přístupnosti ICT (A Casual Model of the Core Argument), Zdroj: van Dijk (2005, p. 15) 
 

Další rozměr problematiky digitální propasti spočívá v jejím rozštěpení do dalších 

podúrovní. Za jednu z nich může být považovaná i rozdílnost v dosažené úrovni mediální 

gramotnosti, která brání plnohodnotnému využívání ICT v důsledku nízkého povědomí o 

možnostech, které skýtá. Nejvyšší míru mediální gramotnosti zpravidla najdeme u těch socio-

demografických skupin lidí, které s médii nějakým způsobem pracují a mají k dispozici o 

pravidelnostech své práce a jejích dopadech. Novináři a baviči na jedné straně zprávy 

zpracovávají do mediálních sdělení, politici a inzerenti na straně druhé mají snahu se v nich 

prosadit. Tradiční uživatelé médií mají cestu k získání větší kompetence mediální gramotnosti 

značně složitější a pomalejší.  

                                                
75 SCHÖN, Otakar. Google na MWC: Telefony s Androidem budou už za rok stát 1500 korun. HNTECH 
[online]. 2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://tech.ihned.cz/google/c1-54873920-google-na-mwc-telefony-
s-androidem-budou-uz-za-rok-stat-1500-korun.  
76 Tilly, Ch. (1998). Durable inequality. Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press.  
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Hlavním problémem této propasti v mediální gramotnosti mezi tvůrci zpráv a mezi 

jejich konzumenty tkví v tom, že zatímco společnosti a redakce tvořící obsah mají tendenci 

dostat proces mediální komunikace pod svou kontrolu, jejich uživatelé žijí v raně moderní 

představě o médiích jako o „institucích svobody projevu“, „čtvrtého stavu“, „hlídacího psa 

demokracie“.  

Pokud tu mluvíme o mediální gramotnosti jako o schopnosti mimo jiné kriticky 

vnímat a analyzovat mediální sdělení, neměli bychom opominout vysvětlit, co je obsahem 

tohoto tvrzení.  

Pro takovou analýzu je nezbytné kromě dalšího také mít povědomí o ekonomických 

vlivech a mít na paměti, že v kapitalistickém uspořádání společnosti je mediální trh pořád 

jenom trh a proto podléhá stejným zákonitostem jako třeba bankovnictví nebo strojírenství. 

Peníze na provoz jsou zde potřeba stejně jako kdekoliv jinde.  

Podle nové elektronické knihy,77 která se věnuje tématu „mediální revoluce“, jejímž 

autorem je Ján Simkanič,78 se nad tištěnými zpravodajskými deníky vznáší stín zániku. Kniha 

přináší shrnutí poznatků, které vyplývají z vývoje tištěných médií. V knize lze nalézt 

informace, které se týkají poklesu prodaných výtisků jednotlivých titulů, odklonu obsahů 

těchto titulů od hlubokých analýz k rychlosti a čtenářské atraktivitě témat a dalších fenoménů 

české, ale i světové žurnalistiky. Závěrem pak jsou nejisté předpovědi o zániku běžných 

tištěných médií, jak je známe dnes, a přesun k digitální formě, která ale podle autora musí 

splňovat vysoké požadavky na profesionalitu tvůrců obsahu tak, aby byli čtenáři ochotni tyto 

obsahy platit. Ján Simkanič v tomto ohledu zmiňuje například unikátní projekt Miroslava 

Motejlka, který přináší informace z vysokého byznysu nebo například projekt Aktuálně.cz, 

který zase jako jediný z portfolia Centrum Holdings nevykazoval při jeho prodeji Economii 

Zdeňka Bakaly ztrátu. To bylo mimo jiné způsobeno tím, že pod internetový portál 

Aktuálně.cz formálně spadá i úzce orientovaný placený zpravodajský server DeníkInsider.cz. 

Ten svým unikátním obsahem dokáže nalákat čtenáře, jež jsou ochotni za kvalitu platit  

podobně, jako to umí server Motejlek.com. Zánik tradičních (printových) formátů nicméně 

autor bere za nevyhnutelný a invence a mechanismy, které by se postaraly o pohodlný 

přechod vydavatelských domů k digitální verzi, naopak chybí nebo jsou ve formě 

experimentů s nejistým koncem. Ekonomická situace, ve které se většina vydavatelských 

                                                
77 SIMKANIČ, Ján. Mediální revoluce [online]. 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.ceskenesvedomi.cz/medialni-revoluce/. 
78 Je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, více na: http://www.iinfo.cz/. 
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domů, publikující česká média, ocitá, velí podle autora k čím dál jasnější strategii. A to je 

maximalizace zisku, která má za následek pokles úrovně kvality obsahu.  

Ekonomické přežití současných hlavních českých vydavatelství, která jsou většinou ve 

ztrátě, totiž závisí především na štědrosti jejich majitelů. A právě majitelé se v posledním 

období začali měnit. V nedávné době došlo k odkupu vydavatelství českých tištěných deníku 

ze zahraničních do domácích rukou. To má mimo jiné za následek větší ovlivnění samotného 

obsahu těchto médií, neboť reálně není možné přepokládat, že by samotní novináři byli 

ochotni poškozovat svého majitele, o němž přesto mají povinnost psát, neboť to vyplývá 

z přirozenosti jejich práce.  

Například redaktorský tým týdeníku Respekt veřejně deklaroval, že nebude psát o 

svém majiteli Zdeňku Bakalovi, aby se vyhnul logickému střetu zájmů. „Zřejmě jen málokdo 

by oponoval tomu, že chválit svého majitele by působilo nepatřičně. Pokud ale nemáme 

někoho chválit, nemůžeme ho ani kritizovat. I proto jsme se rozhodli, že o aktivitách našeho 

majitele – Zdeňka Bakaly – nepíšeme,“79 napsal do editorialu Respektu jeho šéfredaktor Erik 

Tabery v září 2013.  

Naproti tomu mediální skupina MAFRA o svém novém majiteli Andreji Babišovi 

píše. Nedá se ale předpokládat, že by novináři měli plnou kontrolu nad tím, co o něm mohou 

publikovat a co už je za hranicí akceptovatelnosti. Samozřejmě v tomto směru nelze hovořit o 

cenzuře jako takové, ale o fenoménu zvaném „autocenzura“. Ten novináři velí podle zdravého 

rozumu některá témata, která by mohla poškodit jeho chlebodárce, raději vynechat. Jako 

motiv takové autocenzury může posloužit například příběh novináře MF Dnes Vladimíra 

Ševely. Ten otevřeně kritizoval některé kroky majitele skupiny MAFRA Andreje Babiše. 

Novinář, který se dlouhodobě zaobírá životním prostředím, například poukazoval na nominaci 

Richarda Brabce na ministra životního prostředí jako na něco „co odporuje zdravému 

rozumu“,80 neboť právě Brabec byl léta šéfem chemičky Lovochemie, která je třetí v pořadí 

továren nejvíce znečisťujících životní prostřední u nás. To se logicky nemohlo líbit majiteli 

média, jehož prokazatelným zájmem bylo Brabce na ministerstvo dostat. Příběh končí 

neprodloužením pracovní smlouvy novináře Ševely81 a jmenováním Brabce do ministerského 

postu.82 

                                                
79 Zdroj: http://media.memy.cz/2013/09/o-cem-nebude-psat-respekt/. 
80 ŠEVELA, Vladimír. Modré krocení pokračuje Babišem. 2013. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/komentar-k-
novemu-ministru-zivotniho-prostredi-a-babisovi-po7-/domaci.aspx?c=A131230_2016124_domaci_jav. 
81 Zdroj: http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/646-redaktor-mf-dnes-vladimir-sevela-kritizoval-ano-
konci. 
82 Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/richard-brabec-115401/. 



Vojtěch Douša, Vliv rozvoje ICT na mediální gramotnost 

 45 

Z výše uvedených příkladů je patrné, že ideální mediální gramotnost nespočívá 

v pouhé kritické analýze textu obsahu daného média, ale rovněž porozumění jeho vlastnické 

struktuře a jejímu možnému dopadu na kontrolu obsahu sdělení, ať už v otevřené nebo skryté 

formě.  
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5 Bariéry a  ICT v ČR 

5.1 Ekonomické zdroje - ceny na pořízení ICT a vybudování potřebné infrastruktury 

Telekomunikační a internetovou infrastrukturu bychom mohli označit za základní 

stavební prvek většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku.83 

Za telekomunikační infrastrukturu se donedávna považovala pevná telefonní linka. V 

polovině 90. let však výrazně promluvil do dění v telekomunikacích vynález mobilního 

telefonu.   

Třicet let poté, co byla uvedena v Norsku a Švédsku do provozu mobilní síť, tedy v 

roce 2011, bylo na světě okolo šesti miliard aktivních SIM karet.84   

V České republice vlastní drtivá většina lidí starších 16 let mobilní telefon a většina 

národa je připojena k internetu.85 Přesto snaha o vybudování dokonalé digitální infrastruktury 

není zdaleka u konce. Dalo by se říci, že je spíše na svém začátku.  

V tomto smyslu připravuje velkolepý projekt EU. Evropská komise v rámci Strategie 

2020 připravila plán na pokrytí starého kontinentu vysokorychlostním internetem o rychlosti 

30Mb/s. A má v úmyslu do něj investovat 60 miliard eur. Tuto pomalejší verzi připojení by 

mělo mít do roku 2020 100 % obyvatel Evropské unie. Další část strategie počítá s 50 % 

pokrytím  EU připojením o rychlosti 100 Mb/s, což by si mělo vyžádat odhadem dalších 120 

miliard eur.86 

Datová infrastruktura a pokrytí signálem, případně wi-fi hotspoty a dalšími 

technologiemi, ovšem není jediným faktorem, který ovlivňuje dostupnost ICT.  

Samostatným tématem je v tomto směru ekonomická "kondice" obyvatel. ČSÚ se 

dlouhodobě zabývá tématem chudoby a v pravidelných zprávách zveřejňuje numerické 

vyjádření hranice mezi chudým a zajištěným občanem České republiky.  

 

 

                                                
83 Telekomunikační a internetová infrastruktura. Czso.cz [online]. [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura.  
84 ČTÚ vydává informaci o vývoji trhu elektronických komunikací v České republice. Český telekomunikační 
úřad [online]. 2012 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-
zpravy.html?action=detail&ArticleId=9720.  
85 Zdroj: ČSÚ. 
86 Evropský 100Mb internet vyjde na 330 miliard eur. E15 [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/evropsky-100mb-internet-vyjde-na-330-miliard-eur-952717.  
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Data z roku 2012 jsou následující:87 

 samostatně žijící osoba se považuje za chudou, pokud je její příjem nižší než 9 420 

korun měsíčně 

 pokud žije dospělý člověk s malým dítětem, stát jej považuje za chudého, pokud 

jeho příjem nepřekročí 12 246 korun 

 pro čtyřčlennou domácnost se dvěma dětmi staršími třinácti let platí hranice 23 550 

korun 

Pod hranicí chudoby podle výše uvedené hranice žilo v Česku kolem deseti procent 

lidí. V tomto ohledu patřila naše republika mezi nejlepší v Evropě.  

Přitom ceny za informační a komunikační technologie schopné se připojit k internetu a 

zobrazit mediální obsah se časem snižuje, nicméně pořád je pro vysoké procento českých 

občanů nedostupná.  

Je však třeba si uvědomit, že cenu za informační a komunikační technologie 

nereprezentuje jen to, co zaplatíme za jejich pořízení a následnou podporu. Celková cena, 

kterou za informační a komunikační technologie v konečném součtu zaplatíme, je složena ze 

dvou částí: ceny za použitelnost, tedy dostupnost, operabilitu a ceny za používání. 

Zjednodušeně řečeno z ceny za to, že informační a komunikační technologie vlastníme a 

udržujeme provozuschopné a z ceny za jejich používání. 

Cenu za použitelnost si každý dokáže celkem snadno představit i spočítat. Cena za 

pořízení hardwaru, softwaru, náklady na internetové připojení, různé roční podpory a servis.  

Přitom podle poslední zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) činí průměrná hrubá 

mzda v Česku 26 637 korun a dvě třetiny Čechů na ni vůbec nedosáhnou. Průměrná hrubá 

měsíční mzda zahrnuje i příplatky za přesčas, odměny či náhradu mzdy.  

Z těchto dat lze usoudit, že k ideální ekonomické kondici obyvatel ve smyslu finanční 

dostupnosti informačních a komunikačních technologií, jejich údržbě, popřípadě připojení k 

internetu, je ještě daleko.  

5.2 Věkový činitel 

Důležitým determinačním faktorem české společnosti v oblasti využívání 

informačních a komunikačních technologií je věk. Z dat Českého statistického ústavu 

vyplývá, že na internetu tráví nejvíce času mladí.  

 

                                                
87 Zdroj dostupný z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/140025BFD4/$File/1804120620_21.pdf. 
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Jednotlivci používající internet v České republice podle věku: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 54 % 56 % 62 % 65 % 69 % 

Věk:  

16-24 90 % 90 % 92 % 95 % 96 % 

25-34 74 % 77 % 83 % 87 % 93 % 

35-44 69 % 73 % 80 % 84 % 89 % 

45-54 56 % 57 % 66 % 72 % 79 % 

55-64 33 % 36 % 42 % 46 % 56 % 

65+ 6 % 8 % 13 % 16 % 17 % 

Tabulka 5:Jednotlivci používající internet v ČR podle věku, zdroj: ČSÚ 

 

Z výše uvedené tabulky dat Statistického úřadu vyplývá, že největší skoky ve 

využívání internetu učinila generace lidí ve věku od 55 do 64 let, kde se od roku 2008 do roku 

2012 zvýšila poměrná část obyvatel využívajících internet o 29 %. Tato část společnosti ve 

využívání digitálních zdrojů informací internetu značně pokulhává za tou nejmladší měřenou, 

tedy lidí ve věku od 16-24. Tato vrstva obyvatelstva má nejvyšší procentuální zastoupení 

v aktivních uživatelích internetu. Ve srovnání s nejstarší generací na našem území má 

nejmladší měřená kategorie o 79 % vyšší množství aktivních uživatelů internetu.  

5.3 Rozdíl v užívání internetu  mezi muži a ženami 

Jednotlivci používající internet v České republice podle pohlaví: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 54 % 56 % 62 % 65 % 69 % 

Pohlaví:  

Muži 58 % 59 % 66 % 69 % 72 % 

Ženy 50 % 53 % 58 % 62 % 67 % 

Tabulka 6:Jednotlivci používající internet v ČR podle pohlaví, zdroj: ČSÚ 
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Vývoj rozdílu mezi muži a ženami se v České republice vyvíjí de facto lineárně a na 

pětiletém vzorku dat lze vyčíst, že se neustále pohybuje kolem 5 % ve prospěch mužů.  

5.4 Vzdělání a sociálně-kulturní zázemí 

Obsluha některých technologií vyžaduje určité specifické schopnosti, které byly blíže 

definovány v předchozích kapitolách. I z tohoto důvodu se může jevit jako jeden z ukazatelů 

takové bariéry faktor vzdělání. Z následující tabulky je patrné, že vzdělanější vrstvy 

obyvatelstva ČR častěji využívají služeb internetu. Zcela jistě v tomto směru hraje roli i 

finanční situace jednotlivých respondentů šetření a další faktory, které jsou blíže rozebrány 

v této kapitole. Nicméně i tak je nízké vzdělání možno považovat za bariéru v přístupu k ICT 

a tím i k nezbytným informacím.  

Jednotlivci používající internet v České republice podle vzdělání: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 54 % 56 % 62 % 65 % 69 % 

Vzdělání:      

základní 10 % 9 % 15 % 19 % 22 % 

střední bez 
maturity 

36 % 36 % 45 % 40 % 57 % 

střední s 
maturitou 

66 % 69 % 73 % 75 % 82 % 

vysokoškolské 85 % 87 % 88 % 91 % 91 % 

Tabulka 7: Jednotlivci používající internet v ČR podle vzdělání, zdroj: ČSÚ 

 

5.5 Konkurenceschopnost 

V roce 2013 Světové ekonomické fórum88 vydalo žebříček zprávy o Globálních 

informačních technologiích89, z nějž vyplynulo, že Česká republika je v celosvětové 

konkurenci na 42. místě v hustotě sítí pro informační a komunikační technologie. Od roku 

2008 klesla v tomto žebříčku o osm příček. 

                                                
88 Dostupné z: http://www.weforum.org/. 
89 WORLD ECONOMIC FORUM. Global Information Technology Report 2013. 12. vyd. 2013. Dostupné z: 
http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013. 
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Na čele žebříčku se umístily Finsko, Singapur a Švédsko. V první desítce pak skončily 

například ještě USA, Norsko, Švýcarsko nebo Nizozemsko. Lepší technologickou 

infrastrukturu než ČR má třeba Taiwan, Bahrajn, Puerto Rico, nebo Oman.90 

Je možné, že za špatné umístění ČR může skutečnost, že naše země nemá 

vypracovanou vizi společnosti založenou na moderních informačních a komunikačních 

technologiích, která by spolu s trvající podporou špičkového vzdělávání mohlo podpořit 

konkurenceschopnost v globalizované ekonomice a vytvořit základy pro trvale udržitelný růst.  

Žebříček hustoty komunikačních sítí se určuje pomocí indexu dostupnosti 

komunikačních sítí (Networked Readliness Index – NRI). Země jsou hodnoceny podle toho, 

jak jsou připraveny využívat informační a komunikační technologie. Index hodnotí prostředí 

ICT v podnikatelské sféře, infrastruktuře a míru vládní podpory, dostupnost ICT pro 

využívání jednotlivci, podnikatelskou sférou a vládami a skutečné využívání nejnovějších 

informací a dostupných komunikačních technologií. Zpráva zahrnuje 144 zemí světa. Na 

posledním místě je rovníkový africký stát Burundi. 

Dalšími faktory, které určují celkové hodnocení jsou například politické a regulační 

prostředí v oblasti informatiky (ČR je 46.) nebo byznys a inovace (56.). Celkový dojem 

vylepšuje pro naši zemi kolonka, která se věnuje využití technologií. V tomto směru nám 

průměr zlepšuje hlavně individuální používání technologií, kde je ČR na 29. místě. Nicméně 

využití na úrovni vlády je naše stinná stránka. Z pohledu žebříčku WEC jsme na 93. místě. V 

tomto směru nás přeskočil rekordní počet států. Mezi nimi třeba Island, který je padesátý. 91 
 

 

 

 

                                                
90 WORLD ECONOMIC FORUM. Global Information Technology Report 2013. 12. vyd. 2013. Dostupné z: 
http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013. 
91 Tamtéž. 
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6 Závěr 

V úvodní části této bakalářské práce jsem si stanovil cíl objasnit, jaký vliv má rozvoj 

informačních a komunikačních technologií na mediální gramotnost.  

Zkoumání tohoto tématu jsem se rozhodl omezit na Českou republiku. Pouze v části 

porovnání se věnuji tomu, jak si naše země vede ve světové konkurenci v oblasti rozvoje 

komunikačních a informačních technologií.  

Tato práce je sestavená z několika dílčích částí, které jsou soběstačnými styčnými 

tématy. Jejich spojení však dává dohromady mozaiku, která ve výsledku umožňuje zkoumat, 

jak se obyvatelé ČR adaptují na progres v oblasti technologií.  

Vzhledem k tomu, že svět, ve kterém dnes žijeme, již prakticky prošel procesem 

medializace, lze konstatovat, že jeho vnímání lidmi z velké části závisí právě na mediálních 

sděleních. V rámci procesu medializace v intelektuální výbavě společnosti vznikla potřeba 

dalšího doplňování gramotnosti, a to mimo jiné v oblasti médií. Předmětem této práce bylo 

zjistit, zda na míru této schopnosti (zjednodušeně lze říci: rozumění médiím) má vliv rozvoj 

informačních a komunikačních technologií, případně jaký vliv to je.  

V rámci zkoumání výše uvedeného vyplynulo, že schopnost využívat informační a 

komunikační technologie pro čerpání mediálního obsahu je v české společnosti vyžadována. 

Navzdory tomu není vždy stoprocentně rozšířena. Vliv na to, jak se obyvatelé vypořádávají se 

změnami v oblasti informačních a komunikačních technologií, jak se ukázalo, má řada faktorů. 

Jedním z nich je například rozdíl mezi prostředím města a populaci žijící na venkově. Rozdíl 

spočívá především v pokrytí vysokorychlostním internetem.  

Tento a další faktory, mezi které lze zařadit míru dosaženého vzdělání, věk a další, 

určuje to, jak je v České republice rozprostřena informační společnost a kde naopak proměna, 

kterou někteří teoretici nazývají medializací a následně i digitalizací médií, probíhá pomaleji.  

Společenský jev, který je tu popisován jako "informační propast" je kontinuálně 

zkoumán a vyhodnocován. Jako výsledek se jeví postupná snaha o celospolečenskou změnu ve 

smyslu přiblížení se elektronizaci státní správy. Vzdělávací programy, které umožňují 

například starším lidem dostat se k informacím, které potřebují, aby mohli s technologiemi 

pracovat atd. Vznikají projekty jako je CzechPoint, datové schránky, IZIP, elektronický registr 

vozidel a další. Posun směrem k nutnosti rozumět rozvoji informačních a komunikačních 

technologií nejen k udržení mediální gramotnosti, ale i k samotnému přežití, je 

celospolečensky patrný jev.  
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Českou společnost lze ze socio-demografického hlediska rozčlenit na mnoho skupin, ať 

už podle věku, dosaženého vzdělání, ekonomického postavení, zdraví, genderu. Díky tomuto 

rozdělení je možné snadněji chápat, které skupiny obecně mají horší přístup k ICT a které 

naopak mají ze svého postavení predispozice. Kapitola věnovaná bariérám v přístupu k 

technologiím využívá tohoto rozdělení a na základě analýzy statistik určuje, které skupiny 

obyvatelstva ČR mají největší informační "odčlenění". V tomto smyslu jsem se zaměřil na 

několik možných řešení tohoto fenoménu. 

Uvažujeme-li rozdíl v přístupu k novým médiím mezi jednotlivými vrstvami 

obyvatelstva, které jsme rozdělili do různých skupin podle jejich sociodemografického profilu, 

musíme zohlednit také rozdíl v přístupnosti vzdělávacích programů. Pokud bychom si měli 

stanovit, co vše lze zahrnout pod označení mediální výchova, pak bych navrhoval v tomto 

směru chápat jako soubor vzdělávacích programů, které v sobě zahrnují, jak složku 

audiovizuální edukace, tak i výchovu, která se zaměřuje na tradiční tištěná média. Shrnu-li to, 

pak pojem mediální výchova by měl být chápán ve smyslu výchovy k orientaci v masových 

médiích a k jejich využívání a zároveň k jejich kritickému hodnocení. 

Je třeba si také uvědomit, že například instituce, k nimž patří univerzity třetího věku 

nebo jiné, které nabízejí některou z forem celoživotního vzdělávání, jsou rozmístěny pro 

některé obyvatele ČR nevýhodně. A to znamená zvýhodnění některých obyvatel na úkor 

ostatních a v konečném důsledku i rozdíl v úrovni dosažené mediální gramotnosti těmito lidmi. 

Je třeba brát v úvahu i další faktory, které ovlivňují rozdíly v kompetenčním vybavení 

obyvatel. Osobně považuji za nejlepší řešení k potírání těchto rozdílů zařazení mediální 

výchovy již od nejnižších ročníků základní školy. Tato myšlenka již je obsažená v Rámcovém 

vzdělávacím programu schváleným ministerstvem školství, jak je v této práci již zmíněno. 

Dalším bodem, který považuji za nezbytný v oblasti vzdělávání vedoucího k změlčení 

informační propasti, je norma kontinuálního dovzdělávání občanů tak, aby se s příchodem 

nových technologií objevily i nové vzdělávací programy. Toto by měla mít na starosti media 

samotná. V ideálním případě by totiž media měla být šiřitelem osvěty. O to se mimochodem 

snaží například RRTV, která rozesílá mezi provozovatele televizního vysílání výzvy, které je 

mají přimět k zavedení výchovných prvků do vysílání.  

Z dat uvedených v této bakalářské práci mimo jiné vyplynulo, že v Česku vlastní 

mobilní telefon již téměř 100 % lidí. Průzkum ČSÚ, který vypovídá o tomto trendu, byl 

uveřejněn v roce 2012. Je z něj zřejmé, že další progres v rozšiřování moderních technologií už 

není otázkou, jak vybavit obyvatele mobilními telefony. Momentálně jde o to, jak zařídit, aby 

lidé měli rovný přístup k informacím. V tomto momentu nastává nutnost rozlišit chytré a 
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"běžné" mobilní telefony. Tedy ty "jen na volání" a ty schopné připojení k internetu a 

zobrazení mediálního obsahu jejich majiteli kdekoliv se právě nachází. Takové rozlišení 

uživatelů mobilních telefonů ČSÚ zatím neprovádí, z hlediska posouzení míry informovanosti 

národa by se však mohlo jednat o zajímavý ukazatel.  

Za jeden z hlavních determinačních faktorů určující informační a mediální gramotnost 

lze v české společnosti považovat úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání. Data Českého 

statistického úřadu z roku 2012 poukazují na fakt, že z celkového počtu českých občanů, kteří 

používají internet (69 %), je nejméně těch s nejnižším dosaženým vzděláním. S rostoucím 

vzděláním pak přichází i procentuální nárůst uživatelů internetu. To samo o sobě značí velkou 

míru provázanosti plnění různých povinností (například pracovních, studijních, praktických) s  

potřebou vyhledávat nové, alternativní zdroje informací, mezi které lze internet zcela jistě 

zařadit. 

Jako méně určující faktor se ukázalo genderové rozdělení. Rozdíl mezi muži a ženami 

připojených k internetu je nepatrný. Existuje tu mírná (asi 5 %) převaha mužů.  

Ve výsledku tak lze říci, že reakce obyvatel ČR na rozvoj informačních a 

komunikačních technologií je různá a existuje tlak na to, aby se rozdíly mezi skupinami 

obyvatel snižovaly. Mediální gramotnost, jíž nelze dosáhnout, aniž by měli lidé rovný přístup 

k technologiím, je důležitým tématem pro školství i státní strategie. K ideálnímu stavu však 

vede ještě dlouhá cesta. 

Jedním z hlavních problémů je, že chybí adekvátní reakce na změny v oblasti vývoje 

technologií v systému školství. S tím souvisí i nerovné šance v oblasti vzdělávání v důsledku 

ekonomického postavení. Dostupnost technologií spojená s běžnými potřebami obyvatel ČR 

například pro komunikaci s úřady by měla být zajištěna pro všechny, ale dostatečná politická 

vůle učinit potřebné změny v současné době existuje pouze v omezené formě.  
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FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

FSV Fakulta sociálních věd 

ICQ I Seek You  

ICT 

 

Information and Communication Technologies, česky Informační a 
komunikační technologie 

IALS International Adult Literacy Survey - mezinárodní výzkum  
funkční gramotnosti dospělých 

IT Informační chnologie 

MF Dnes Mladá fronta DNES 

NTIA National Telecommunications and Information Administration 

NRI Network Readliness Index 

OSN Organizace spojených národů  

PC Personal komputer – osobní počítač 

PDA Personal digital assistant, česky Osobní digitální pomocník 

RRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  

SIALS Second International Adult Literacy Survey - druhý mezinárodní výzkum  
funkční gramotnosti dospělých 

SIM Subscriber identity module 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol, česky primární 
přenosový protokol/protokol síťové vrstvy 

TV Televize 

IZIP Elektronická zdravotní knížka – projekt společnosti IZIP , a. s. 

USA United states of America – Spojené státy americké 
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PŘÍLOHA   

Přehled nejdůležitějších událostí v oblasti ICT 

1992 – oficiální připojení země k Internetu 

1993 – zahájen provoz páteřní republikové sítě CESNET92 

1994 – v Praze se koná prestižní konference INET'94/JENC, na níž se scházejí špičky 

světového Internetu; jde o důležitý impuls, který dalšímu vývoji dodává nezbytnou dynamiku 

1995 – konec monopolu společnosti Eurotel na veřejné datové služby, který znamená začátek 

liberalizace internetového trhu 

1996 – na českém Internetu se objevují první komerční vyhledávače včetně Seznamu Iva 

Lukačoviče i první zpravodajské portály, např. Neviditelný pes Ondřeje Neffa 

1997 – spuštěna internetová verze obchodního zákoníku, v prostorách televizního vysílače na 

pražském Žižkově je zprovozněn neutrální peeringový uzel NIX.CZ propojující tuzemské 

poskytovatele 

1998 – vznik sdružení CZ.NIC spravujícího národní doménu 

1999 – hnutí Internet proti monopolu vyvíjí úspěšný tlak na dominantní SPT Telecom, který 

vede ke snížení cen internetového připojení, společnost Video OnLine přichází s nabídkou 

Internet zdarma 

2000 – sdružení CESNET prodává firmě Contactel svou komerční síť za 645 milionů korun a 

svou další činnost pojí výhradně s akademickými úkoly 

2001 – plná liberalizace telekomunikačního trhu v České republice, CESNET zprovozňuje v 

národní výzkumné síti CESNET2 první gigabitové trasy a propojuje ji s panevropskou 

gigabitovou sítí GÉANT 

                                                
92 Zájmové sdružení právnických osob založené v roce 1993 českými veřejnými vysokými školami a Akademií 
věd ČR. 
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2002 – síť CESNET2 se propojuje se sítí společnosti 6COM; jde o vůbec první propojení na 

území České republiky, které je uskutečněno prostřednictvím síťového protokolu nové 

generace IPv6 

2003 – na trhu se objevují první nabídky komerčních poskytovatelů na připojení technologií 

ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line) 

2004 – sdružení CESNET začíná v národní výzkumné síti CESNET2 využívat technologii 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex), která umožňuje přenášet po jednom 

optickém vlákně několik nezávislých signálů a otevírá páteřní infrastruktuře zcela nové 

možnosti 

2005 – mobilní operátoři zavádějí služby na sítích třetí generace, které umožňují takřka 

plnohodnotné využívání Internetu v mobilních telefonech 

2006 – společnost Telefónica O2 spouští první televizní vysílání přes Internet v České 

republice 

2007 – u příležitosti 15. výročí připojení České republiky k Internetu vystupuje v Praze na FEL 

ČVUT jeden z tvůrců Internetu, viceprezident a Chief Internet Evangelist společnosti Google 

Vinton Cerf 

2008 – sdružení CESNET posiluje páteřní síť CESNET2 o nejvýkonnější směrovač na světě 

Cisco CRS-1 

2009 – sdružení CESNET úspěšně testuje 40Gb/s technologii na síti CESNET2; v České 

republice dosud žádná jiná síť datový přenos realizovaný takovou rychlostí nezkoušela 

2010 – na největším fyzikálním experimentu všech dob, při kterém evropští vědci napodobují 

podmínky v počátcích rozpínání vesmíru a simulují tzv. velký třesk, se prostřednictvím 

národní sítě CESNET2 podílejí i čeští odborníci 

2011 – v síti CESNET2 probíhají úspěšné testy 100Gb/s přenosů; na konci roku má český 

Internet podle měření projektu NetMonitor přes 6 milionů uživatelů.93  

                                                
93 Před 20 lety se Česko připojilo k Internetu. Scienceworld.cz [online]. 2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 
http://www.scienceworld.cz/aktuality/pred-20-lety-se-cesko-pripojilo-k-internetu-6705/.  

 


