
Přílohy

Příloha č. 1  Otázky polostrukturovaného rozhovoru

Hlavní otázka – oblast zkoumání:
Jakou roli hrají média v době mateřské/rodičovské dovolené? (modifikace – jak užívají 

matky média na mateřské dovolené)

1. Oblast zkoumání: Jak funguje užití médií v rámci času a prostoru ve všední 
den?
Tázací otázky:

Jak probíhá váš všední den?

Jak trávíte váš volný čas?

Jaké máte média? Kolik a kde?

Kdy zapnete televizi, počítač, rádio popř. jiné?

Které médium hlavně užíváte?

Užíváte nějaké pravidelně nebo plánovitě?

Řešíte média v rámci auta?

Změnilo se užívání médií před mateřskou a na mateřské dovolené?

Změní se něco v užívání médií, když přijde manžel domů?

3. Oblast zkoumání: Jaký je postoj k médiím?
Tázací otázky:

Myslíte si, že mají média vliv na vaše děti?

Zajímala jste se o odborné studie ohledně vlivu médií na dítě?

Zajímáte se o nové komunikační technologie?

Jak jste používali média, když jste byla malá?

Co si myslíte o médiích? Pozitiva negativa?

2. Oblast zkoumání: Jaký je přístup v rodičovské mediaci?
Tázací otázky:

Vybíráte , co se pustí? Kdo vybírá? Podle čeho vybírá?

Regulujete média? Jak?

Probíráte doma, co se pustí a s kým?



Příloha č. 2 Ukázka polostrukturovaného rozhovoru

Magda
Věk: 35
Původní povolání: krajinářský architekt
Dosažené vzdělání : vysokoškolské 
Děti: 2 ( holka 3 roky, kluk 1 rok)
Bydlení: rodinný dům

Jak probíhá Váš všední den?

Tak to je jednoduchý. To je strašně nudná záležitost. Jdu se vysprchovat, pokud je doma 
Peťa, pokud není, tak nikam nejdu, že jo.Probudím malého nebo malej se budí o půl 
sedmý, obleču ho. Potom jdu probudit Karolínku, ta protestuje, tak nejpozději o čtvrt na 
osm ju musím dostat z postele a potom ji obleču. Většinou musí dostat nějaký úplatek, 
aby šla do školky, takže to jsou ty oříšky. Dneska jsme podlehli bonbónům. Snídani už 
nestíháme, bohužel, ale ona má mlíko, tak to není zase tak hrozný a nejpozději o půl 
osmé musíme vyrazit, protože jsme byli zcepovaní, že nesmíme chodit po osmý do 
školky, což jsme dělali prakticky pravidelně a buď jedeme autem nebo jdeme pěšky. 
Mikšička mám na břichu, protože s kočárem se nebudu tahat odtud, a dojdeme tam, 
Karolinku vypravím, jdeme zpátky, to už malej se nají a potom jde spinkat a to je 
strašně variabilní potom. Potom jako já dělám různý věci. Poslední měsíc jsem tady 
byla sousedům na stavbě, nebo řeším něco, co bych měla řešit. To znamená, buďto 
práce nebo něco jiného a vařím většinou taky, ale to je rychlovka, než se malej probudí. 
Pak se malej probudí,  tak to jsme spolu, no pak je oběd. Potom už zase jde spát. No a 
potom jdeme pro Karolínku do školky. Vyzvednem ju a odpoledne je tady poměrně 
často nějaká návštěva nebo my se sebereme a někam jedem. Ale stabilní kroužky žádný 
nemá, takže tím nejsme vázaný. No, pokud by měla náhradu plavání, tak jdeme na 
plavání a potom navečer, to je pořád kolem dětí. A to ještě se snažím odpoledne 
Karolínku dostat ven aspoň. To se mi někdy zdaří někdy ne. No a potom je strašně 
rychle večer, takže se navečeříme a já uspím malého. Malé musím pustit pohádku, 
protože, kdybych ji nepustila pohádku, tak je tam s námi a neuspím ho nikdy. A potom 
přijdu za malou, ta už tu pohádku vůbec nevnímá a chce si ještě pohrát, tak si ještě 
chvíli pohrajeme. Jdeme do vany, jdeme spinkat, to potřebuje ty svoje tři čtyři pohádky. 
To jsem dneska zkrátila na dvě. To byl úspěch, protože byla utahaná a no a potom s ní 
usnu, tedy ona usne, já se snažím neusnout. Vstanu, jdu uklízet, jakože spoustu věcí 
odkládám na večer, že prostě taková ta činnost, jako že tady to si přečtu a podívám se na 
noviny, většinou jako že vůbec, že už jsem tak utahaná, že nic. Takže akorát 
mechanicky uklízím. Pak se většinou něco přečtu před spaním, protože potřebuji mít 
pocit, že jsem se celý den nevěnovala jen dětem a pak jdu spát a pak vstávám třikrát, 
čtyřikrát k Mikšovi, protože ten je kojenej. No a to je celý.

Jak trávíte svůj volný čas, to znamená čas pro sebe?
Co je to čas pro mne? To je extrémně těžký. Jednou za tři týdny jedu k Jitce. (manžel 
propočítává, jak často chodí k Jitce a volný čas má, když on zůstává doma s dětmi). Na 
plavání nechodím. Cvičit bych chtěla, necvičím. Na jazyky bych chtěla chodit, 
nechodím. Tak co já mám za volný čas? Mám volný čas jako s dětmi, když je tady 
tatínek, tak to já považuji za svůj volný čas, protože si jako ohromně ulevím. 

A jak to trávíš?



No, tak to já většinou naplánuji program, že jo, protože tatínek by ho nenaplánoval. A 
potom jdeme na ten program a já jsem šťastná, že jsme spolu. A mám pocit, že si asi 
ohromně odpočinu, i když fyzicky si asi neodpočinu a odpočinu si psychicky, jako že 
jsme na ty děti dva, i když fakticky to možná není úplně pravda. (manžel: to mám na 
krku ty děti). Já totiž nemám volný čas. Já vím, že to zní blbě, ale my jsme o tom 
s Peťou debatovali mnohokrát, ale to skončí vždycky stejně. (parafrázuje manžela: „já
nemám obyčejné zaměstnání, já ti nemůžu říct, že každou středu příjdu v šest dom. To ti 
prostě nikdy neslíbím.“) Tudíž jakákoliv pravidelná aktivita vůbec nehrozí. To je jako 
smutný. Ale volný čas, to je pravda, teoreticky, když mám volný čas, tak já jako by 
mám spoustu úkolů, který za tu mateřskou jsem si vytýčila, že udělám. Většinou se to 
týká práce a jako dost nestíhám. Ale mně to dělá radost, že si můžu k něčemu sednout a 
něco na tom trošku dělat, ale dělám na tom minimálně. Že jo, takto jsem si rozdělala 
knížku, takto jsem udělala pro bráchu chodbu, návrh na chodbu, celá šťastná, že něco 
dělám, takhle se dělá zahrada těm sousedům, takhle tady má rozdělaný posezení další, 
nebo venkovní kuchyň, ale víceméně jsou to takový drobnosti do práce, no. Tahle se 
chystám na tu Telč, na to mapování krajiny, něco jsem na tom dělala ale. Podle mne je 
to ale docela ještě málo. No ale jo, ve volným čase, ale jo, já když mám volný čas večer, 
tak se snažím číst a to je asi všechno.  Ale to čtení mne dost baví, takže to bych 
považovala za to, jako že jsem došla k takovýmu pozitivnímu bodu, že vlastně mám 
volný čas. A taky pořád vymýšlím, co by se tady mělo dodělat.

Jaký doma máte média? Co se týče televize a  rádia a počítače?

No máme televizi, teďka to vypadá, že zase podědíme třetí televizi a lepší, protože 
tentokrát už bude placatá a čtvrtou vlastně. Naše první byla taková malinká, druhá byla 
asi 50 cm, třetí je tahle a čtvrtá nevím, kolik bude mít, ale bude placatá. A Potom rádio, 
rádio tady máme, ale nepouštíme ho. Úplně jako minimálně, ale hodně pouštím rádio na 
internetu. Úplně hodně ze záznamu, právě to „Jak to vidí“ (pořad) Host radiožurnálu, 
někdy Vltavu  v autě, to je ohromě důležitý a Karolínka má svůj přehrávač na cd a to 
má pohádky, který ale teď neposlouchá, ale má svýho medvídka Pú a svoje nějaký 
písničky a Káji pouštím lidovky, ze kterých Petr šílí a tvrdí, že z toho dostane rakovinu 
uší, ale Karolínka to má ráda, se oblíkne za princeznu a tancuje si tady a média – to je 
všechno ne? No internet, to je jasný, to používám.

A kolik toho máte?

Dva notebooky, jeden Petr jeden Já. Dva notebooky a jeden tablet, který ovšem tam leží 
a ještě jsme ho nerozbalili, to totiž byl nádherný dárek od Petra pro Karolínku. Já jsem 
mu zakázala totiž, že ji nesmí dát tablet, že je to pro děti nesmysl. Petr to v rámci 
nějakého balíčku vzal – teď to už bude výročí na Vánoce. Ale já jsem prostě nechtěla, 
jakmile je to placatý …a  i když Karolínka se dívá na své pohádky, tak já chci, aby 
seděla tam v pokoji. Nechci, aby to prostě přenášela ten notebook za prvý… 

Proč?
Protože prostě chci, aby měla místo, aby nebylo jasný, že si to prostě vezme a zašije se 
s tím ve svým pokojíčku. Ve svým pokojíčku má spát, tady si má hrát a tam se může 
dívat. To je, jak by se přenášela televize. Já prostě největší nebezpečí vidím v tom, že 
tady si to vezme, že si sedne do postele a tam si to tupě pustí a zvykne si na to a to 
samý, jak jsme se bavili o tom, jaké si necháme udělat připojení tady v tom baráku. Tak 
Petrovi neustále nakukával Tomáš Novotný, že musí mít v ložnici připojení na televizi. 



Já jsem říkala, jestli tam dá tu televizi, tak, že se s ním rozvedu. Že prostě já tam chci 
spát, já se nehodlám tam koukat na televizi a že to prostě ruší úplně všechno při spaní. 
Já sice chápu, že vy máte malej byt, že to jinak nejde, ale když ten prostor tady je, tak 
vůbec nechápu, proč to právě tahat tam. Tzn. do tý části (pro spaní) to tam vůbec 
nepůjde, dokud nás děti nějak nepřesvědčí a nebo dokud to nebudou potřebovat do 
školy, že tam budou mít stoly a budou tam např. pracovat, ale budu se je snažit od toho 
držet co nejdál. Takže to je tablet, chytré telefony nemáme ani jeden, ačkoliv já bych ho 
chtěla. Ale momentálně jsou jiný priority. Hlavně, když někomu volám, tak každej říká: 
„já tě neslyším, máš nějakej blbej signál“.  Tak říkám: „Nemám blbej signál, mám blbej 
telefon“. A to je všechno, ale je pravda, že to připojení na internet je to stěžejní, protože 
když jsme se stěhovali, tak jsem řekla Petrovi, že se sem nenastěhuji, pokud tady 
nebude připojení na internet, protože mám pocit, že jako mám spojení se světem. Že ta 
vesnice sice jako je ani ne kilometr od Meziříčí, takže nejsme na nějaké vesnici 30 km 
daleko, ale prostě to potřebuju. Nutně. Potřebuju se podívat na počasí, to je třeba hrozně 
důležitý. To je pro mne ale fakt důležitý. Třeba s tou Kájou, abych věděla, co jí mám 
oblíct. Ale i tak je pro mne počasí stále důležitý. Třeba teď jsem to neustále sledovala 
s tím bagrem. Potom si neustále pouštěla to rádio, protože jsem na to již zvyklá a nechci 
se omezovat tím, co zrovna v rádiu je, ale prostě se dívám do archivu a pouštím si to, 
když mám čas. Potom to potřebuji, když cokoliv modeluju, protože v tom mám 
Sketchup a Autocad. Potom to potřebuji, když cokoliv píšu, protože v tom mám word a 
taky maily, když jednou za čas si k tomu sednu, a taky bych měla protřídit fotky za rok 
a půl a ztratila jsem externí disk a hrozně mne to rozčiluje. A potřebovala bych velký 
externí úložiště, abych tam mohla ty data odkládat. Taky jsem z toho nervózní, že máme 
plný oba dva ty notebooky a externí disk je v háji. 

Které médium nejvíce užívaš?

Úplně nejvíce počítač, to je jako jednoznačný.

Co je na tom pozitivního? Proč to nejvíce užíváš?

Rychlost. Všechno je zrychlený. Představ si, že bys psala něco v ruce. A všechno, když 
si třeba ty fotky uložíš, tak je v tom pořádek, že jo i v tý práci, to je neskutečný 
ulehčení, cokoliv klikneš a ihned si přeměříš. Nemusíš si dávat do mapy a složitě si 
odvozovat.

Plánuješ nějaké pouštění věcí na internetu nebo v televizi?

Ne nikdy. Maximálně si řeknu, že se dívám na Krause (Show Jana Krause), ale za 
poslední měsíc jsem viděla kousek jednoho, ale neplánuju, protože…. Ale v neděli 
dopoledne pouštíme Karolínce studio kamarád. Ono ji to v poslední době naneštěstí 
přestává bavit, což je blbý, protože vždycky si člověk řekl, že má hodinu nebo hodinu a 
půl klid.

Sleduješ, co tam dávají?

Jo, to já sleduji někdy i s ňou. Teďka mne děsně baví ten seriál o dinosaurech. Tam jsou 
ty teenageři, je to jako tábor v přírodě a zjevili se tam dinosauři. A úplně se dostávám 
do těch let v patnácti, jak mě bavilo se na to dívat a Karolínku tady ten seriál zrovna 
vůbec nebere pochopitelně úměrně k jejímu věku, takže ona se tam dívá na Krtečka, 



který zase mne nebaví, protože se tam nemluví. A vlastně nevím, co tam je, protože 
z celého studia kamarád sleduji jenom tohle a na ostatní jenom tak koukám, klikám.

Studio kamarád vybíráš? Vybíráš ještě nějaké obsahy?

Ne, pro Káju ne. Protože nemáme Déčko, kdybychom měli Déčko, tak s tím nějak 
pracuji.

A na internetu pouštíš..?

Na internetu pouštím Karolínce Šmoulíky, Mickeyho klubík. A ona teda v poslední 
době, chce Mickeyho Klubík v angličtině. Já nevím, co jí to přináší. V poslední době, 
když jsem je nemohla najít v angličtině a pustila jsem je v polštině, tak byla spokojená 
taky, takže to očividně nepozná, ale někdy i opakuje po nich ty slova, ale vůbec nevím, 
jestli ji to přináší radost, ale nějakou radost jí to přináší. Zkoušela jsem Vydrýska, ale to 
ji taky nebralo. Potom má oblíbeného Králíka Fialu, což je super, to je večerníček 
s cestováním. Ten králík tam cestuje po celým světě a vždycky je to tam pěkně popsaný 
všude kde byl. A ten Mickeyho klubík je relativně naučnej, tam se učí počítat  atd… a 
nějaký planety, ale Šmoulové jsou jako….

Myslíš si, že to má vliv na ni?

No, ona si to hodně pamatuje. Ona mi o tom povídá různý věci, jako že z toho přebírá, 
takže jsem z toho byla vyděšená, když v jednom díle Šmoulů všichni šmoulové včetně 
Taťky Šmouly si chtěli brát Šmoulinku a posilovali tam a dělali nemožný kousky, aby 
se Šmoulince zalíbili. Takže mi přišlo, že je to absolutně neadekvátní dětem něco 
takovýho předhazovat. Na co se ještě kouká? JO. Matýsek a Jája, to bylo oblíbený, teď 
už to opadlo. No, a samozřejmě Prasátko Pepa, to je úplně nejoblíbenější, to je taky 
dobrý, protože se tam něco dozví. A ten Matýsek a Jája, to sledovala furt a to je vlastně, 
že Matýsek maluje, anglický seriál a Jája tak nějak mu jako pomáhá – to je beruška a 
zajíček, to je dobrý. Podle mne tím se začala zajímat o kreslení, pak si začala kreslit 
sama intenzívně, takže tohle ju jako moc nebere a u toho intenzivního kreslení už 
zůstala. To je všechno. Když jsem zkoušela jí pustit hranou pohádku, jako co to s ní 
udělá, tak ji to nebaví. Nedokáže udržet pozornost, je to ještě pro ni dlouhý. Peťa by ji 
rád pořád vzal do kina, ale mně to přijde zaprvé, že to není vůbec nutný, ale za druhý by 
mu utekla po 10 minutách, protože by se tam nudila, že to ještě pro ni vůbec není. 
Neplánuji, spíš si cíleně vyhledávám. Hodně po cestě, když jedu v autě a něco slyším na 
Vltavě, tak si to potom dohledávám a poslouchám celý. Ale to je spíš tak ten náhodný 
výběr, ale jinak mám to svoje oblíbený z práce, co poslouchám pořád dokola.

Probíráte doma, co se pustí?

O tom, co se pustí dětem, tak ne.  O tom se asi nebavíme.(manžel: o tom despoticky 
rozhoduje žena) Ne, o tom rozhoduje víceméně Karolínka a já vždycky řeknu, tak jí 
pusť tu Jáju nebo Mickeyho klubík.

Děláte nějaké restrikce nebo regule ohledně užívání?

Jo dělám. Maximálně večer a úplně maximálně hodinu, i tak je to moc na takový děcko. 
Ale samozřejmě člověk vždycky vyměknul, když byla nemocná, ale ju to potom ani 



nebavilo se na to koukat, ale ona to pochopí velmi rychle. Někdy ráno, když se probudí, 
tak řekne, že se chce dívat na Mickey Mouse, tak když jí řeknu, že na Mickey Mouse se 
dívá jenom večer, tak ona už ani necekne, že prostě ví, že to tak je. Takže to jenom 
zkouší. Jinak, když mám volný čas, to samozřejmě regulovaný není a snažím se 
regulovat Petra, protože ten u toho sedí pořád a já mám pocit, že dává strašně špatný 
příklad dětem, že budou mít pocit, že  nic jiného nedělá, než že sedí u počítače a oni to 
nepochopí, že jo. On sice tvrdí, že pracuje, ale on mnohdy si odlítává na úplně jiný 
stránky než pracovní. A jen tak, aby měl od nás klid, tak si jako projíždí před námi 
zprávy nebo něco podobného. Je fakt, že když je u nás návštěva, tak se dokáže 
odreagovat, tak to si povídá, to je pro něj zajímavý, ale když jsme doma my, tak to pro 
něj zajímavý není a navíc tam hrozí, že by se musel o děti starat, takže radši si sedne a 
dělá, že pracuje a říká: „tak jsem taky mohl zůstat v kanceláři, ale já jsem za vámi došel 
a teď to musím dodělat“. A samozřejmě, že je to výmluva, takže se změní dost 
s příchodem našeho tatínka. On pak dělá dlouho do noci a opravdu dělá někdy práci, ale 
samozřejmě to prokládá jinýma věcma.

Změnilo se nějak užívání médií v době mateřské dovolené?

No to jo a výrazně, to jsem seděla v průměru 10 hodin u počítače, kdežto teďka – já 
nevím, kolik to je, cca půl hodiny denně to nějak tak vychází. Takže pokud zrovna 
intenzívně něco nedělám, ale řekla bych, že je to v průměru půl hodiny. Změna – to 
hodně, to bych řekla, že zásadně. Na mateřský se to zkrátilo.

Zajímáš se o nějaké nové technologie?
Ne. Jako to nevyhledávám. Já to nemám ráda. Mně to nic neříká. Mne to nebaví, 
některý lidi to strašně baví, ale já ke všemu dojdu jako poslední, já to strašně dlouho 
odmítám a pak to samozřejmě nakonec nadšeně přijmu. Tak si teďka, jako všichni mají 
ty chytrý telefony, já jsem si myslela, že ho vůbec nepotřebuju, takže teď bych ho jako 
potřebovala, i když fakticky ho vlastně nepotřebuji, protože jenom telefonuji a nebo 
maximálně píšu zprávu. Myslím si, že ani email tam nebudu  prohlížet, protože když 
jsem to zkusila, tak mi to přišlo strašně pomalý a strašně malinký. A spousta lidí mi 
říká, že takto funguje a že je to fajn jako na cestách a v práci, a tak jak jim to pomáhá. 
Je fakt, že Peťa, když jezdil do západních Čech, tak měl vyhlídnutý benzínky, kde bylo 
připojení, takže koukal na mail, aby to měl u sebe, takže to bylo asi důležitý, ale já ho 
asi nepotřebuji, tak to bych brala. A co se týká těch novinek, tak to nás informuje Bučín 
a ten nám vždycky říká, co bychom všechno potřebovali a to potom krotím, že to 
nepotřebujem a časem k tomu třeba dojdem, protože jsme se shodli, že bysme 
potřebovali externí úložiště, co nám nabízel před dvouma rokama a mysleli jsme si, že 
to nepotřebujeme. No ty externí disky jako oceňuji hodně. Ale jinak, že bych musela 
mít brýle, tu novinku, to nemusím mít, ani po tom netoužím. No, ale bych ocenila 
handsfree v autě, ale to extra teďka nepotřebuji, ale to není žádná novinka, to je starý 
jak Metuzalém. Mne ani žádná novinka nenapadá.

Zajímala ses o nějakou novinku aplikace pro děti?

Jako GPS nebo já myslela čipy?

Třeba hry pro batolata.

No tak pro batolata, to bych asi vyskočila z kůže, kdybych měla něco batoleti pouštět.



A proč?

Protože ne, protože je to úplně jednostranný vnímání, že jenom koukáš a konzumuješ a 
sem tam jako plácneš a udělá to zvuk. To je lepší zvuková hračka. Určitě to září. Ne.

Zajímáš se o odborné studie ohledně médií?

Já se nezajímám o odborné studie, ale když poslouchám to rádio, tak prostě tam se vrací 
tahle ta otázka a neustále se tam probírá, jestli děti hloupnou nebo méně se soustředí 
atd. a tak se to tam pere. Jako, že se paušálně řekne: že ano děti jsou roztěkaný  a 
nedokážou se soustředit a další řekne: ano jsem sám proti sobě, ale svým způsobem ty 
děti, ne že by byly hloupější, ony prostě nějakým způsobem na těch hrách se dokážou 
zlepšovat, ale nesmí u toho sedět deset hodin, jenom chvilku, ale určitou část toho 
mozku cvičí. Ale já si pořád myslím, že to nebezpečí, jakože si navyknou na ty hry, je 
vyšší, než že jim odejmu tu možnost, aby se zlepšovaly v konkrétní svý dovednosti na 
nějaký počítačový hře. Prostě to mít nebudou. Je to hrozný, ale myslím si, že jim tím 
pomůžu. Protože tady vyběhnou a mají tady les. Tamhle mají kamarády ve vesnici, tedy 
jsou to školkoví kamarádi. Tam mají svoje město to Meziříčí a tamhle jezdíme plavat do 
Jihlavy a to je podle mne důležitější a Karolínka má neskutečný zážitek ze sdílený 
skutečnosti se živejma lidma. Nikdy jsem neviděla u ní takový zážitek, jako z počítače 
nebo z pohádky. To si jako sedne, je ráda, že to zkonzumovala, potom mi řekne, ale 
nikdy z toho není takový nadšení, když někam jdeme. Takže to budou takový chudáci ty 
naše děti.

Proč si to myslíš?

No tak chudáci, samozřejmě, spousta lidí mi říká, že pořídili malýmu tablet a že 
zkoukne dvě pohádky večer v posteli. No tak to prostě nezkouknou. Takže až si to 
budou předávat, tak prostě Karolínku bude mrzet, že takovou zkušenost nemá. Zatím ji 
to nemrzí, protože to neví, zatím ji to ty děti neřekly. Zatím je prostě šťastná, že 
poslouchá pohádky od maminky a od tatínka. Nebo od dědečka a od babičky.

Když jste byli malý, jak se u vás doma používali média?

No tak mně je 35 let. Tzn. telefon jsme měli na šňůře jako každý a počítač jsme měli 
s tou zelenočernou obrazovkou, kde byl program Karel a potom nějaký hry, který mne 
vůbec nebraly. To bralo bráchy a ten si to chtěl pořídit, ale to až mně bylo dvanáct. 
Televizi jsme měli pochopitelně bez dálkového ovládání a televizi jsme měli nejdříve 
černobílou a potom barevnou. A na televizi jsme se vlastně dívali na Studio kamarád, na 
Vegu, na Magion. A potom, když jsme byli u babičky, tak tam byla televize, kde jsme 
spali, takže jsme se mohli dívat po osmé hodině. U toho jsme, bohužel, usínali a 
dodneška je to pro mne noční můra, protože jsem u toho nemohla usnout u toho zvuku, 
a proto ji ani do ložnice prostě nechci. A to je všechno, tenkrát vůbec nic nebylo. Skoro 
nikdo neměl počítač, když jsem byla na výšce a za pět let potom se to změnilo. Každý 
měl počítač. Každý měl software. Jsme prostě starší generace. Já jsem se to učila až po 
škole. I to, co potřebuji do práce, jsem se učila až po škole. Zrychluje to práci a potom 
můžou dýl přemýšlet, což je důležitý. Co jsme měli ještě doma? Magnetofon a to nás 
táta po ránu nahrával a to bylo neskutečný, že se slyšíme, a pak jsme měli věž. Ta 
vrchní část byla na desky, pak tam bylo rádio a pak tam byly magnetofonový pásky. A 



Rádio, to hrálo u nás furt a dodnes naši poslouchají Radiožurnál. Ráno ho pustili, a kdo 
šel poslední, tak ho vypínal. To je asi úplně všechno.

Vlastně z jakého důvodu užíváš ty média?

No to je úplně jednoduchý, hlavně z toho, že se potřebuješ zbavit na chvilku dětí, 
protože je to fakt zaujme a tupě zírají. Jako tak to je, když se podíváš na to dítě, když se 
na cokoliv dívá, tak tupě zírá.
Ještě Kája ze začátku dělala to, že fakt jako nevnímala, teď alespoň odpovídá. Párkrát 
jsem udělala to, že jsem jí k tomu dala večeři a už to nedělám, protože tu večeři jedla 
půl hodiny a nic nesní, ani se na nic nesoustředí.

Řešila jsi média, když byla malinká?

Vůbec. My jsme ji pouštěli ukolíbavky a potom hudbu, ale to jsem stopla, protože jsem 
zjistila, že vůbec nereaguje a sem tam se mnou poslouchala úplně pasivně to mluvený 
slovo, ale jinak pro ni nic. Ve dvou letech jí Peťa pořídil toho Medvídka Pú CD a z toho 
byla naprosto nadšená, to chtěla poslouchat pořád dokola. Teď třeba k té knížce 
Dědečku vyprávěj je také CD namluvený – to je ta etiketa pro holky a kluky, je to 
docela hezká knížka a ona tu knížku má hrozně ráda. Pořád ji chce číst, až mně to 
trochu leze na nervy, ale ji ten poslech vůbec nezajímá, protože nedrží pozornost. 
Kdežto když se jí to čte, tak drží pozornost velmi a naopak chce přidávat kapitoly.

Co Mikuláškovi pouštíte?

Ne, Mikuláškovi nic. Tatínek mu sem tam pustí nějakou muziku, ale Miky špatně snáší 
hluk. Snese, když spí, tak může někdo řezat pilou nebo sekat trávu, takový ten 
monotónní hluk, ale když Karolína zaječí, tak se ze začátku lekal a mu to nedělalo 
vůbec dobře. Stejně tak, když Peťa pouštěl muziku. Co se týká počítače, tak vůbec, a 
když Karolínka se dívá na studio kamarád, tak taky nechci, aby k tomu chodil, k tý 
televizi, on si tady tak něco dělá, ale docela by mne vyděsilo, že by si sedl k televizi a 
koukal.

Proč?
No protože bude konzumovat zase, protože nebude nic vytvářet, nic vymýšlet, prostě si 
sedne a bude se dívat, jak se míhá jeden obrázek za druhým, a vůbec nebude vědět, co 
to znamená, akorát bude koukat a ono se to bude míhat. Nevím, co by mu to přineslo. 
On má rád ty zvukový hračky, to nejsou média. Má rád štěrchátka. Má rád různý druhy 
zvuků, když se ťuká na různý materiály, ale z médií neužívá nic.

Já nejsem asi dobrý vzorek viď? Já je nevyužívám vůbec.Vlastně není to pravda, vlastně 
dost, protože bez toho počítače bych fakt nebyla. Já bych se necítila dobře. Jak jsem ti 
říkala, pro mne bylo zásadní, aby tady bylo připojení na internet, abych byla  ve spojení 
se světem.

Je to důležitý?
Je to důležitý, pro mne je to důležitý.

V čem?
Já ty informace potřebuju.



Proč?
Dříve, když člověk potřeboval informaci, tak se složitě k ní dostával a obíhal ty 
knihovny. Dnes jenom klikneš, sice ta důvěryhodnost je někdy jako ne úplně dobrá, ale 
jseš v obraze a spoustu věcí dohledáš, opravdu. Jako faktů. Nebo třeba, když jdu třeba 
jednou za uherský rok do kina, tak si přečtu recenzi, jestli to má smysl nebo nemá. Nebo 
i divadlo, ale hodně lidí nám to chválilo, takže to nebylo nutný, ale taky jsem se na to 
dívali.

Podle čeho vybíráte obsahy pro Káju?

To je hrozně těžká otázka. Jo já už vím. Ty šmoulíky. Ona se vlastně nedívala vůbec, 
třeba kouzelnou  školku neviděla celou, což myslím, její vrstevníci vídají, ale já ani 
nevím, kdy to jede. To bylo tak, že byl večerníček na Barandově od sedmi hodin a bylo 
to myslím do osmi hodin a byl potom večerníček a nějaké pohádky, ale teď už je to 
jinak, protože se to přesunulo na to Déčko, což my nemáme. Barrandov nechci pouštět, 
protože jsou tam pohádky, který se mi nelíbí, v kterých jsou buď víly nebo jsou bojový. 
Nepřináší to vůbec nic, není to podle mne ani hezký ani naučný a nic. Pak tam byl Little 
pet shop, což bylo o zvířátkách nebo ze zverimexu – hrozný, co se týká ilustrací nebo 
animací. Právě na Barandově šli ti Šmoulíci a když jsme byli u našich, tak se to tam 
pustilo od těch sedmi hodin a Karolínka byla ze Šmoulíků nadšená, tak jsem řekla, že 
Šmoulíci jsou neškodní, že Šmoulíky budu pouštět, takže tím to vzniklo, samozřejmě od 
sestřenky se dozvěděla o Matýskovi a Jáje a to je taky supr. To jsem byla ráda. Ona si 
pak vzala tužku a papír a kreslila si s tím. A z toho Mickeyho klubíku jsem nebyla 
nadšená a to se také dozvěděla od sestřenky.

Ty by jsi chtěla mít Déčko?
No teď, když ho nemám, tak není to tak, jako že bez něj bych nemohla bejt, ale jo, asi 
bych chtěla. Oni to mají naši, protože nikde jinde se na televizi nedíváme, když jsme 
většinou na návštěvě, tak nepouštějí televizi. A oni tam mají to tančení nebo cvičení 
s Déčkem. Mě se to docela líbilo, když Karolínka tam vždycky lítala s nima, takže to mi 
přišlo fajn. Ty ostatní programy neznám. Pak tam byly filmy pro dorost, ty ji taky 
neberou. A spousta lidí mi řeklo: To že nemáš Déčko, tak to o hodně přicházíš. Tak mně 
nějak přišlo, že bych to mohla prozkoumat, takže to nepotřebuju úplně nutně, ale jo, 
docela by mne to zajímalo, takže bych byla ráda. Protože je to zase, že jo, to se strašně 
opakuje s těmi dětmi, takže by to bylo zase nějaké rozšíření. To jsem teď strašně šťastná 
za tu školku, že s ní pracuje někdo jiný a má zase jiný program s jinými lidmi.



Příloha č. 3 Zakotvení mediální politiky oblast Tišnov

Magda
Věk: 35
Původní povolání: krajinářská architektka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (holka 3 roky, kluk 1 rok)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Jindřiška I.
Věk: 35
Původní povolání: asistentka prodeje - stavebnictví
Dosažené vzdělání: středoškolské
Děti: 1 (kluk 3 roky) 
Bydlení: byt
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Pavla I.
Věk: 33
Původní povolání: pracovnice v informačních službách
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 1 (Holka 2,5 roku)
Bydlení: Rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Standardní

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Jindřiška II.
Věk: 33
Původní povolání: lékárnice
Dosažené vzdělání: vysokoškolské doktorandské
Děti: 2 (holka 3 roky, kluk 1 rok)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Jiřina
Věk: 34
Původní povolání: učitelka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (holka 5 let, kluk 2,5 roku)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Marta I.
Věk: 36
Původní povolání: sekretářka
Dosažené vzdělání: vyšší odborné
Děti: 2 (kluk 3,5 roku, holka 1 rok)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Karolína
Věk: 33
Původní povolání: IT help desk, 
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 1 (kluk 1 rok)
Bydlení: byt
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Kamila
Věk: 23
Původní povolání: prodavačka
Dosažené vzdělání: střední - vyučena
Děti: 1 (kluk 2 roky)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Pavla II.
Věk: 28
Původní povolání: farmaceutická laborantka
Dosažené vzdělání: středoškolské
Děti: 2 (holka 3 roky, holka 3 měsíce)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Tišnov

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Příloha č. 4 Zakotvení mediální politiky oblast Olomouc

Ludmila
Věk: 34
Původní povolání: záchranářka
Dosažené vzdělání: vyšší odborné
Děti: 3 (holka 6 let, holka 4 roky, kluk 6 měsíců)
Bydlení: byt
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Monika
Věk: 32
Původní povolání: asistentka ředitele IT
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 1 (kluk 2,5 roku)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Eliška
Věk: 34
Původní povolání: odborný katederní garant (obor historie)
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (holka 6 let, kluk 3 roky)
Bydlení: byt
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Adéla
Věk: 35
Původní povolání: učitelka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (holka 6 let, kluk 2 roky)
Bydlení: byt
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Nora
Věk: 34
Původní povolání: kosmetička
Dosažené vzdělání: středoškolské
Děti: 2 ( kluk 4, holka 1 rok)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Zdena
Věk: 36
Původní povolání: učitelka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (holka 5 let, holka 2 roky)
Bydlení: rodinný dům
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Marta II.
Věk: 29
Původní povolání: učitelka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (holka 3 roky, kluk 1 rok)
Bydlení: byt
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Miroslava
Věk: 28
Původní povolání: učitelka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (kluk 3 roky, kluk 1,5 roku)
Bydlení: byt
Oblast: Olomouc

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Příloha č. 5 Zakotvení mediální politiky oblast Praha

Alena
Věk: 31
Původní povolání: poštovní doručovatelka
Dosažené vzdělání: střední odborné učiliště
Děti: 2 (Kluk 5 let, holka 1 rok)
Bydlení: byt
Oblast: Praha

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Pavla III.
Věk: 38
Původní povolání: fyzioterapeutka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (Kluk 3,5 roku, kluk 7 měsíců)
Bydlení: byt
Oblast: Praha

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Běla
Věk: 37
Původní povolání: architektka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (kluk 5 let, holka 1 rok)
Bydlení: byt
Oblast: Praha

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Drahomíra 
Věk: 38
Původní povolání: zahradní architektka
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Děti: 2 (kluk 5 let, holka 2 roky)
Bydlení: byt
Oblast: Praha

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj



Lucka 
Věk: 35
Původní povolání: administrativní pracovnice
Dosažené vzdělání: středoškolské
Děti: 2 (holka 11, kluk 6, kluci dvojčata 6 měsíců)
Bydlení: byt
Oblast: Praha

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Časový rámec 

matky
Kulisní Pohotovostní Sekvenční Večerní

Časový rámec dětí Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní Týdenní

Status televize 

v rámci prostoru

Dominance 

televize
Standardní vybavení Standardní vybavení

Ztracená 

dominance 

televize

Nová média v rámci 

prostoru

Dominance 

nových médií
Minimální vybavení Nadstandardní vybavení

Minimální 

vybavení

Status rádia Vytěsněný Standardní Standardní Dominance rádia

Mediální prostor 

v autě

Modus dlouhé 

cesty
Standardní Modus dlouhé cesty Minimální

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

Akcent 

informační

Sociální funkce 

médií
Pozitivní přístup Neutrální Negativní Neutrální

Obsahová regulace Minimální Podmíněná médii Zúžený výběr Maximální 

Regulace časová Minimální časová Podmíněna médii Určená matkou Určená matkou

Extenze médií 

v péči o dítě
Minimální Projevená Projevená Intenzívní

Role otce Dominantní Minimální Konfliktní Kooperativní

Pohádka PP Negativní postoj Nevyjádřený Pozitivní postoj Pozitivní postoj


	Přílohy

