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Úvod

O tématu diplomové práce jsem začala vážně přemýšlet po výroku mého nejstaršího bratra, 

architekta, který po mém nástinu tématu  - jakými obrazy a zvuky obklopujeme své potomky 

od narození, vykřikl: „Vždyť to je jasný, že toto ženský z kolbenky neřeší.“ Oponovala jsem 

mu. Předpokládám, že užívání médií není formováno jen na základě dosaženého vzdělání, ale 

je zde celá řada jiných faktorů, které mohou ovlivnit jednotlivé přístupy k užívání médií. 

Vyjma tohoto projeveného silného bratrova předsudku nemohu popřít, že můj bratr mne 

hodně inspiruje, protože tím prvotním impulsem, který mne přivedl k přemýšlení nad tím, co 

jedince obklopuje od samého počátku bytí, byla fotografie francouzského dálničního mostu 

Pont de Millau společně se stádem ovcí, který krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi 

pověsili nad postýlkou své prvorozené dcery Karolíny. Bylo to proto, aby již od narození 

vnímala krásu architektury v symbióze s krajinou. 

Dalším podnětem k uvažování nad tématem je moje osobní zkušenost, a to v současné době 

probíhající rodičovská „dovolená“. Přemýšlela jsem, co mému tříměsíčnímu Filipovi pustím 

jako kulisu do uší, když trávíme den doma, a zda vůbec v jeho přítomnosti budu zapínat 

televizi nebo rádio. Původně bych si pustila zpravodajskou televizi nebo hudební stanici. 

Místo toho jsem pouštěla Rádio junior nebo stanici ČRO – D dur s obsahem klasické hudby 

v přesvědčení, že to je pro mého Filipa vhodné a dobré pro jeho osobnostní vývoj. 

Než jsem sepsala diplomovou tezi, chtěla jsem se ujistit, jestli pro výzkum budu moci těžit 

z dostatku relevantních zdrojů. Zeptala jsem se několika matek na mateřské, jestli uvažují o 

tom, jaké médium doma pustí nebo jestli se změnil způsob užívání médií v době rodičovské 

dovolené a zda si myslí, že to má vliv na jejich dítě. Podkladů pro výzkum je více než dost. 

Vzhledem k tomu, že se pokaždé rodiče, tedy hlavně matky zmiňovaly o izolovanosti od 

společnosti na mateřské dovolené, používání médií bylo jedním z hlavních  témat pro všechny 

oslovené matky, se kterým se setkávají každý den a míra používání médií byla jejich 

každodenním vnitřním bojem.

Diplomová teze je ve svém počátku dosti obecná. V průběhu seznamování se s odbornou 

literaturou, která se tématu dotýká, jsem musela zúžit a vymezit rámec studované materie a 

tím i částečně pozměnit jednotlivé kapitoly diplomové práce.  Další změny s sebou přinášela 

praktická dotazovací část, kde podle zakotvené teorie bylo možno předpokládat neočekávaný  

vývoj samotného výzkumu.  Stručněji, původní navrhovaná struktura práce byla formálně 
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svazující oproti nové podobě struktury práce, která mi umožňovala vhodněji interpretovat mé  

přístupy a  myšlenky do jednotlivých kapitol. Nakonec jsem se rozhodla změnit i název své 

diplomové práce, protože jsem při použití metody Zakotvené teorie dospěla k tomu, že 

užívání médií jako strategie jednání je pouze jednou z částí zkoumaného jevu mediální 

politiky na mateřské dovolené.

Na téma účinků médií na děti byly provedeny desítky výzkumů a prohlášeno mnoho  výroků a 

teorií, které se více méně zaměřovaly na vliv počítačových her na děti a také vliv násilí 

zobrazovaném v televizi.  Já se ve svém výzkumu zabývám postoji a názory rodičů na užívání 

médií ve specifikované etapě rodinného života – v době mateřské dovolené/rodičovské 

dovolené1 V této době vybírají dětem programy zpočátku především rodiče. Užívání médií 

matkami na mateřské dovolené je často předmětem diskuzí mezi nimi, tento fenomén je tedy 

výraznou součástí  každodenního mateřského života  od samého počátku narození jejich 

ratolestí.  Můžeme říci, že média jsou extenzí rodičovské péče o dítě. 

Jak již vyplývá z mého počátečního impulsu, ráda bych se zaměřila na to, jaký má především 

matka na mateřské dovolené postoj  k médiím v tomto specifickém období, zda má matka  

vliv na každodenní rutiny spojené s užitím médií, zda ovlivňuje výběr programů vzdělání 

rodičů nebo místo jejich bydliště. Z rodového hlediska, zda se mění síla sociálních rolí v 

rodině a kdo převezme moc rozhodovat o užití médií ve specifikovaném období. Tato 

kategorizace má tendenci směřovat ke kvantitativnímu výzkumu. Problematiku rozdělení 

těchto kategorií již popsal David Morley ve svém výzkumu, kde poukázal na to, že rozdílnost 

na základě kategorií, týkajících se sociálního zařazení, dosaženého vzdělání nebo 

náboženského vyznání se neprokázala. Přesto jsem chtěla zkoumat, zda se neprojeví 

rozdílnost přístupů v užívání médií ve vytipovaných třech oblastech. 

Jedna z kapitol, která nebyla v záměru výzkumu, se okrajově věnuje přístupu matek 

k pohádce Prasátko Pepa. Tato pohádka se často objevovala při rozhovoru s matkami a tím 

jsem ji nemohla nechat bez povšimnutí v této práci.

                                               
1 Pro	označení	nadále	budu	používat	výraz	mateřská	dovolená
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I. Teoretická část

I. 1. jedinec a média

I. 1. 1. Jedinec z pohledu vývojové psychologie

Pro doplnění obrazu mého výzkumu a pro porovnání odborných názorů s jednotlivými 

laickými přístupy aktérů výzkumu jsem nemohla vynechat několik řádků  týkajících se 

psychologického vývoje dítěte. Vycházíme-li z poznatků publikací vývojové psychologie, je 

prokázáno, že dítě vnímá své okolí již v prenatálním období. Někteří porodníci doporučují 

s dítětem rozmlouvat nebo mu pouštět hudbu bez agresivních tónů. Dítě potom dává přednost 

těm zvukům, které slyšelo v prenatálním období. Po porodu přechází jedinec do nového světa, 

kde je plno nových podnětů, což je pro novorozence značnou zátěží.  

V rámci biosociálního vývoje má jedinec od samého počátku vyvinuté všechny smysly. 

Zaměřila jsem se především na zrak a sluch: „Novorozené dítě od samého počátku vidí a 

některé podněty sleduje dokonce se značným zájmem. Pozornost dítěte je přitahována 

pohybem a pohybující se předmět dítě sleduje očima a velmi často i malým pohybem hlavy.“ 

(Langmaier, Krejčířová 2006: 33) Výzkumy zabývající se zrakovým vnímáním malých dětí 

prokazují  značný vývin tohoto smyslu. „Ukazuje se,  že novorozenec rozlišuje již základní 

tvary i barvy a dává přednost ostrým kontrastům a složitým vzorcům před jednoduchými, 

křivkám a lomeným linií před přímkami a třídimenzionálním podnětům před 

dvojdimenzionálními.“ (Langmaier, Krejčířová 2006: 33) Zraková ostrost a zorné pole je u 

novorozence omezeno, tedy předměty vzdálenější  než 1 m, pokud nejsou v pohybu, příliš 

nevnímá, ale aktivně si již prohlíží okolí.  Nově narozené dítě je schopno soustředit se na 

předmět až 10 minut, potom se vyčerpává,  ale nové podněty jej znovu oživí. Podobně je 

rozvinutý i sluch. Dítě již preferuje určité zvuky: „Preference vyššího ženského hlasu je již 

dobře známa a dnes dokonce se zdá, že čerstvě narozené dítě poznává a preferuje hlas své 

matky proti hlasu cizí ženy.“ (Langmaier, Krejčířová 2006: 35) Nejen tyto smysly, které jsou 

důležité pro vnímání jeho okolí, ale hlavně také kognitivní a psychosociální vývoj jedince 

jsou součástí formování svébytného individua.  Kognitivní oblast zahrnuje to, jak jedinec 

chápe svět, řeší problémy, jak se učí, plánuje nebo jakou má představivost, obecně  tedy 

rovnováhu mezi jedincem a právě přítomným prostředím. 
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Při studiu mediálních vlivů na děti věnujeme pozornost zejména kognitivnímu vývoji dětí.  

Psycholog Jean Piaget kladl velký důraz na schopnost dítěte porozumět světu. Děti podle něj 

nejsou pasivními příjemci informací, ale vybírají a interpretují to, co vidí, slyší a cítí ve světě 

kolem sebe. Piaget dospěl k názoru, že děti procházejí několika různými stádii kognitivního 

vývoje. První učení se o sobě a svém okolí, stádium senzomotorické, kdy dítě zkoumá vztah mezi 

sebou a okolím, toto stádium trvá přibližně od 1 roku do 2 let. Druhé stádium, které je relevantní 

pro tuto studii, nazval Piaget preoperační. Tato fáze trvá od dvou do sedmi let. Název preoperační 

vyplývá z toho, že děti zatím nepoužívají duševní schopnosti systematickým způsobem. Děti se 

v této fázi učí používat slov jako symbolů. Ve jmenovaném stádiu převládá egocentrismus – dítě 

vykládá svět pouze z vlastního pohledu. Součástí každého stadia je získávání nových dovedností a 

každé závisí na úspěšném dovršení toho předchozího.  Vedle Piageta zmiňuji sociální stádium 

sociologa Herberta Meada, který označil věk od 1 roku do 6 let jako preverbální stádium, kdy dítě 

imituje hrou a učí se přebírat roli druhého. Meyrowitz polemizuje s přístupem vývojové 

psychologie k jednotlivým vývojovým stádiím, uvádí, že nepřihlíží k dalším faktorům, které 

mohou sociální charakter  různých období lidské života změnit. (Meyrowitz 1985: 191)

I. 1. 2. Přechodné objekty a potencionální prostor 

Blíže se na vývoj dítěte s akcentem na média  zaměřuje Roger Silverstone ve své práci 

Televison and everyday Life. Využívá poznatky o kognitivním vývoji dítěte od psychologa 

Winnicotta, se kterými obratně spojuje fenomén médií. Mluví zde o přechodných objektech, 

do kterých dítě investuje největší část svého zaměření – poznávání, emoce. ( Silverstone 

1994: 15 ) Tyto přechodné objekty jsou důležité v době, kdy se dítě odpoutává od matky a 

začíná se individualizovat. Aby tento proces vznikl, je pro dítě důležité mít také prostor –

„potential space“, kterým je dítě obklopováno a kde se tvoří první kulturní zkušenosti. 

Přechodné objekty jsou předmětem první kreace dítěte a rozvinutí fantazie, čímž se dítě prvně 

seznamuje s kulturou. Silverstone osvětluje postavení média, především televize, která má 

důležitou roli právě již v ranném období vývoje dítěte tím, že se stává také oním přechodným 

objektem v „intenzivním“ prostoru dítěte. V současné společnosti právě média vyplňují 

uvolněné místo po původních tradičních objektech, jako jsou medvídci, dečky nebo kostky, 

které byly pro dítě životně důležité. Protože právě televize je významným přechodným 

objektem, argumentuje, že není tvárná a neutrální. Je to komplex komunikace zvuků a obrazů 

s mocnou realitou a emočními nároky. Přechodným objektem se stává v době, kdy matky 

vykonávají jiné povinnosti a televizi používají jako chůvu. Dítě je obklopeno zvuky, obrazy, 
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hudbou a hlasy, což je pohodlné a bezpečné. Další výhodou  média je, že nepodléhá destrukci 

jako jiné přechodné objekty, které se dítě ve své fantazii snaží zničit. Vypnutí televize 

neznamená destruovat. Tím se stává dítě na tomto přechodném objektu závislejší.( Silverstone 

1994: 16 )

I. 1. 3. Studie Zero to Six

Média jsou již od narození  významně integrována do života jedince. Tento trend se prokazuje 

extrémním nárůstem rozmanité produkce od televizních programů a seriálů pro batolata až po 

počítačové a mobilní aplikace pro nejmenší. V Americe tuto problematiku komplexněji 

zmapovala studie Zero to six2.  Alarmujícím zjištěním bylo, že se na televizi dívají již děti do 

dvou let, a to až 74% této populace, z toho 59%  dětí se dívá přes 2 hodiny denně. Televizi 

mají děti i ve svých dětských pokojích (30% dětí do tří let a 43% dětí od čtyř  do šesti  let). 

Tyto děti méně čtou, učí se číst v pozdějším věku a mají větší náklonnost k obezitě.  V rámci 

výzkumů nových médií bylo zjištěno, že tříleté dítě je schopno si zapnout počítač bez 

jakékoliv asistence. Obecným výstupem této studie je konstatování, že děti předškolního věku 

jsou nejvíce zranitelné mediálními obsahy a v souvislosti s jejich sledováním se projevují u 

dětí negativní účinky, především obezita, agrese, strach nebo neklidný spánek. I v souvislosti 

s těmito výsledky Americká pediatrická asociace doporučila, aby rodiče dětem do dvou let 

úplně omezili přístup k zobrazovacím jednotkám. 

Studie zkompletovala výsledky dílčích studií od 60. let minulého století po současnost, které 

se zabývaly zkoumáním účinků médií na děti předškolního věku. V šedesátých letech byly 

předmětem zkoumání především agrese zobrazované v televizi a jejich vliv na děti.  Např.: 

děti, které se dívaly na film s násilnými scénami, se více projevovaly agresivním jednáním. 

Tady se učily a napodobovaly násilné akty.  V sedmdesátých letech se výzkumy zaměřily na 

násilí v televizi, kdy např. při intenzivnějším pravidelném sledování televize děti přestaly být 

citlivé k agresivnímu jednání.  Výzkumy se věnovaly dětským reakcím na reklamy, které 

prokazovaly účinnost reklamy a také zkoumaly pozornost dětí u sledování dětského pořadu 

Sesame Street, která byla mnohem vyšší u čtyřletých dětí než u ročních dětí. Hlavním 

objevem těchto mediálních výzkumů v 80. letech  bylo, že míra pozornosti dětí závisí na 

jejich schopnosti porozumět mediálnímu obsahu. Kognitivní funkce rozhoduje o míře 

                                               
2	 	 Studie	z roku	2005	zvaná	The	Effects	of	Electronic	Media	on	Children	agens	Zero	 to	Six:	A	History	of	
Research.	)	zkompletovala	výzkumy	médií	a	jejich	vliv	na	děti	od	60.	let	po	současnost.
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mediálních účinků na děti. V 90. letech se výzkumy rozšířily o oblast vlivu na zdraví dítěte. 

Zkoumané děti ve věku od tří do pěti let, které se dívaly na televizi se zastrašujícím obsahem, 

vykazovaly zvýšený srdeční tep a příznaky posttraumatické stresové poruchy, u poloviny 

z nich tyto příznaky trvaly ještě měsíc po zhlédnutí takového programu. 

V novém tisíciletí byla upřena pozornost právě na nový boom vzdělávacích pořadů pro děti.  

Výzkumy bylo prokázáno, že vzdělávací mediální obsahy přiměřené k věku dítěte a k jeho 

kognitivním schopnostem mají pozitivní dopad na jeho následné výkony ve školním věku.  

Interaktivní média mohou být zase u dětí prospěšná jejich „hand-eye“ koordinaci nebo 

zrakové pozornosti, naproti tomu mohou mít i negativní následky v držení těla. Nicméně 

studie Zero to Six upozorňuje na tzv. kladné výsledky některých výzkumů. Tyto výzkumy 

jsou především podporovány finančními prostředky společností, které mediální produkty pro 

děti uvádějí na trh. Proto se poukazuje na nutnost nezávislé akademické evaluace výzkumů 

zkoumajících nové programy a aplikace a jejich přísun dětem či dopad na ně.  

I. 1. 4. Výběrové vnímání mediálních obsahů dětmi

Výše zmíněná studie uvádí, že děti jsou nejvíce ohroženy televizními obsahy v předškolním 

věku. Psycholožka Pekařová, která ve své knize popisuje konkrétní příklady z praxe, 

vysvětluje proces, jak dítě sleduje televizi: „Batole neumí rozlišit v čase ani množství 

nabízenou stimulaci a učí se hltat obraz a vnímat jen část, tedy to, co zná. Tím dochází 

k trénování výběrové pozornosti, dítě si z nabídky vybere, co zná a ostatní pro ně neexistuje.“

(Pekařová 2006: 60) Toto výběrové vnímání může mít vliv na pozornost dítěte v pozdějším 

stádiu, např. ve škole. Upozorňuje, že je důležité, aby se děti vyhnuly návyku, který vzniká při 

sledování televizních programů - vypínání pozornosti, když přichází příliš mnoho podnětů 

najednou. Děti starší tří let jsou již schopny vnímat pohádku pro nejmenší, ale dle Pekařové je 

nutné si ověřit, zda chápe nabízené obsahy. Ověření je formou povídání si o pohádce, jaký byl 

děj, kdo se jak jmenoval. V případě, že dítě nebude schopno si pamatovat jednotlivé akce, 

významy a postavy, doporučuje sledování odložit. Čtyřleté dítě by již podle psycholožky 

mělo zvládnout sledovat dětský film a vyprávět děj.

Tuto problematiku vystihuje i Josua Meyrowitz. „ Velmi malé děti těžko sledují zápletky a 

obtížně rozlišují zásadní události od marginálních. Malé děti mají také problém rozlišit 

motivy od důsledků, příčiny od účinků a fantazii od skutečnosti“.  (Meyrowitz 2006:  197 ) 

K tomu doplňuje, že děti vnímají televizi jako dospělí až ve věku jedenácti a dvanácti  let.  
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Jiná publikace uvádí, že dítě je schopno rozlišit realitu od fikce už  v osmém roce  věku 

života. Není tedy jasné, jestli  mohou mít média v tomto věku na dítě takový vliv, který by se 

později projevil. (Burton, Jirák 2001: 368 ) V tomto ohledu tedy věk není směrodatný, k 

dětem je nutné přistupovat  individuálně  podle jejich kognitivních schopností.

I. 2.  Rodina, domov, média

I. 2. 1. Definice rodiny

Abychom pochopili fenomén rodiny, je třeba se podívat do historie, co znamenal pojem 

rodina. Rodina se brala jako výrobní produkt, děti byly plozeny pro práci nebo se ve vyšších 

vrstvách domlouvaly sňatky potomků z důvodu ekonomického a pro zvýhodněný status 

rodiny.  Dnešní rodinu můžeme vystihnout následně: „Rodina představuje skupinu osob 

přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí“. 

(Giddens 1999: 156) Antony Giddens charakterizuje rodinu  v západní společnosti, do které 

můžeme zkoumané rodiny začlenit, jako rodinu nukleární, kdy domácnost tvoří otec, matka a 

děti. Tuto představu „ideální“ rodiny stále můžeme vidět např. v reklamách, kde otec a matka 

s dětmi pořádají piknik na zelené louce. Idealizovanou předlohou je rodina amerického 

předměstí 60. let 20. století.  Současně se ale sociologové shodují, že rodina je velice 

variabilizována a nelze určit přesnou definici. Jedním výrazným rysem současné rodiny je 

vysoká rozvodovost. Nejen že různé studie kupní síly zahrnují v životní křivce nejméně druhý 

partnerský vztah, ale např. jedna z reklam na osobní auto reflektuje rozšířenou variaci rodiny, 

tzv. binukleární rodiny – otec vyzvedává děti na kroužky od svých původních partnerek.  

V tomto ohledu můžeme konstatovat, že rozvod ne vždy znamená rozpad rodiny. Giddens 

tuto vlastnost nazývá sériovou monogamií. Další variace rodiny z druhé strany spektra je 

osamělý rodič,  převážně matka samoživitelka, která je v dnešní společnosti rozšířeným 

fenoménem.  Rodinu nejlépe definují její základní funkce, i když některé jsou v postmoderní 

společnosti značně oslabeny: Reprodukční funkce (plození nové generace), hospodářská 

funkce, zde je rodina převážně spotřební jednotkou, emocionální funkce – zajišťuje emoční  

uspokojení pro členy rodiny.  Tato funkce je zatím nejstabilnější.  A konečně socializační 

funkce – rodina je základem pro tvorbu postojů a hodnot člena rodiny, kterými se uvádí do 

lidské společnosti.
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I. 2. 2. Ztracený monopol socializace v rodině 

Proces socializace začíná u dítěte již od samého počátku. Dříve měla rodina monopol 

v procesu socializace jedince. Tam, kde byla rodina kdysi nezastupitelná v tomto procesu,  

dnes nastoupili specialisté a formální instituce. „Škola převzala od rodiny vzdělávání dětí a 

masmédia zrušila monopol rodiny na jejich socializaci k respektovaným hodnotám a 

správnému životnímu stylu. Rodině zůstal konzum zábava a citové bezpečí, z čehož je jen 

v tom posledním ještě nenahraditelná.“ (Možný 2006: 167) V procesu socializace jedince již 

nefigurují jako základní formovací jednotky rodina, škola nebo vrstevníci, ale právě i 

masmédia, která spoluutvářejí hodnotový systém nových generací. „V dětech se společnost 

reprodukuje a každá systémová změna v socializačních procesech vnáší fatální změnu do 

kultury příštích generaci.“ (Možný 2006: 168).  Ztracený monopol  rodiny se odráží i v 

postavení rodiče a jeho autority vůči dětem.  V tomto ohledu média mohou hrát významnou 

roli, protože již od počátku jsou integrována do časového a prostorového konstruktu všedního 

dne v rodině jedince. V jistém smyslu se stávají členem rodiny. 

I. 2. 3. Mateřství jako izolace

S příchodem prvního potomka přichází do  života rodiny  reorganizace  každodenního režimu. 

Dítě má vysoké nároky na péči a do pozadí ustupují vlastní zájmy rodičů.  Nově se nastolují i 

role rodičů a jejich povinnosti. „ Toto rozdělení povinností se ovšem obvykle po narození 

dítěte posunuje k tradiční dělbě práce i tam, kde na počátku společného života páru byla 

„netradiční“ (manželé nerozlišovali ženské a mužské práce).“ (Langmaier, Krejčířová 2006: 

183)  Tradiční organizace v rodině představuje muže jako živitele a ženu jako hospodyni.  

Starost o novorozené dítě nedovoluje matkám provozovat denní aktivity jako předtím 

v produktivním čase. Většina žen se v době mateřské dovolené  cítí být izolována od 

společnosti. Meyrowitz poukazuje na to, že elektronická média umožňují ženám překročit 

práh domova alespoň imaginativně. (Meyrowitz 2006: 184) Přechod k rodičovství a prvnímu 

mateřství je dle četných studií mnohem složitější pro vzdělanější páry než pro dělnické 

rodiny. Matky zažívají frustraci, pocit nedostatečnosti, protože čelí tlaku společnosti a 

masmédií, aby byly perfektními matkami. V době mateřské se žena stává plně závislá na muži 

živiteli, což přináší její oslabení mocenské pozice v rodině. Podle Iva Možného může být žena

plně hodnotově nezávislá a zrovnoprávněna pouze v případě, kdy bude natolik ekonomicky 
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zajištěna kvalifikovanou prací, že bude schopna udržet rodinu na určitém standardu, ve 

kterém bude sama moci regulovat počet dětí. (Možný 2006: 164)

Právě oslabení sociální pozice a sociální izolace mohou být faktory, které posilují postavení 

médií v domácnosti.  Jejich role na mateřské dovolené je určena tím, jaká funkce médií je 

preferována.  Jedná se o funkci zábavní nebo informační. Vedle těchto základních funkcí, 

které můžeme zařadit k modelu komunikačního přenosu lineárního, lze na roli médií 

v domácnostech pohlížet i z hlediska sociální teorie. Medializaci jako společenskou změnu 

(Schultz 2004: 88)  můžeme sledovat v každodenních interakcích na mateřské dovolené 

spojených s médii. Tato sociální změna se projevuje v extenzi médií, kdy se pomocí médií 

rozšiřuje komunikační schopnost, ale projevuje i v péči o dítě tím, že rodiče regulují mediální 

obsah pro dítě. Substituce médií lze vysledovat na mateřské dovolené, kdy například zajišťují 

rodiče chod domácnosti tím, že provádí platební styk pomocí internetbankingu nebo 

navštěvují virtuální sociální sítě, které  nahrazují přímý sociální kontakt. Amalgamizaci 

můžeme vysledovat v rituálech, kdy při snídani děti sledují i pohádky. Akomodaci médií 

sleduji v tom, jak rodiče přizpůsobují denní rutiny vysílacímu programu pro děti. V rámci 

výzkumu bych se chtěla zabývat těmito změnami v jednotlivých domácnostech.

I. 2. 4. Domov tvořený společně s médii

Jeden z rysů dnešní rodiny, který bych zdůraznila a mohl by být důležitý pro moji práci, je 

neolokalita: nově vytvořený manželský pár se stěhuje na nové místo, do nové domácnosti.

(Giddens 1999: 160) Novomanželé vytvářejí nový domov, kde se střetávají  základní normy, 

hodnoty a postoje, které si každý přináší do života. Domovem je místo, kde se odehrávají 

nejintenzivnější interakce mezi členy rodiny. Domov je důležitý pro členy rodiny, protože zde 

cítí bezpečí ve svém známém prostředí  a ve své silné přirozené sociální roli. Bezpečí domova 

si uvědomujeme, když můžeme zavřít dveře, a tím se izolovat od okolního vnějšího světa. 

Nepříjemný pocit ztráty bezpečí domova zažívají lidé, kteří byli vykradeni. Není až tak 

frustrující, že Vám ukradnou cenné věci, ale to, že se již necítíte doma v bezpečí, protože 

někdo tuto funkci domova narušil. Svým způsobem mohou elektronická média také narušit 

privátní sféru domova rodiny.  V tomto ohledu si kladu otázku, jak přistupují matky k novým 

médiím a zda si uvědomují, že média mohou  narušit i soukromí rodiny.

Televize jako domestikované médium může zastávat i jiné funkce než pouze roli zábavní.  

Toto médium je zapojeno do každodenních rutin a rituálů. Jaromír Volek v tomto směru 
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hovoří o kolonizaci médií: „Především televizní penetrace do každodenních rutinních činností 

vede ke kolonizaci domácího prostoru a podílí se na transformaci časoprostorových vztahů 

v rámci sociálního života..“ (Volek 1999: 18).  Televize se stává rodinným krbem, u kterého 

se členové rodiny scházejí, nebo prostředkem pro trest či odměnu (Postřeh z dětského hřiště 

v Praze 4 - matka kárá svého syna, který se popral „Zakázala jsem ti telefon a počítač! Mám ti 

zakázat i televizi?!“). Volek se podrobněji zabývá extenzí televize v rodině, kdy ovlivňuje 

rodinu v jejím každodenním chování a v hodnotách. Extenze probíhá na určitých rovinách –

na kulturní rovině, na úrovni domácnosti a úrovni individua. (Volek 1999: 28) Příkladem 

může být, když si dítě jde hrát, nosí svoje hračky před televizi, kterou vlastně tímto zapojuje 

do hry.  Matky zase vykonávají své domácí práce při sledování televize např. žehlí, nebo 

připravují pokrm. Jednou z významných rolí televize pro můj výzkum je její role jako náhrada 

chůvy v době, kdy matky vykonávají jiné povinnosti. Zde mne zajímá, jak nová média 

vytěsňují televizi z jejího dominantního postavení.

I. 2. 5. Morleyho televizní rodina

Vedle oblasti empirických výzkumů samotných mediálních obsahů a jejich účinků jsou úvahy 

a studie o roli médií ve společnosti a konkrétně i v rodině rozvíjeny v oblasti sociální teorie. 

Podle Davida Morleyho je důležitým argumentem pro pochopení užívání médií to, že vzorce 

sledování televizního vysílání mohou být chápány pouze v širším kontextu se zaměřením na 

životní styl rodiny, pracovní vytíženost jejích členů a limity televizního vysílání. Zde obhajuje 

kvalitativní výzkum před kvantitativními metodami, které mohou být pouze měřením, ale ne 

zkoumáním. Při tomto výkladu rozbíjí hlavní předsudek o negativní konotaci vůči médiím, 

kdy v rámci rodinných interakcí má sledování televize negativně ovlivňovat plnění domácích 

prací nebo má konkurovat jiným volnočasovým aktivitám. Morley poukazuje na to, že naopak 

jedním efektem televize může být sdružování – setkání rodiny. V určitém pohledu může být 

televize záminkou pro setkání členů rodiny a program potom představuje společnou půdu pro 

komunikaci. Tedy televizní sledování může být nejen pro zábavu, ale také pro sociální 

interakci. Na to navazuje úvaha o účincích televize. Předpoklad, že televize je médium 

informací, zábavy a vzdělání nebo nepřímým informačním agentem v prostředí hodnot a 

chování, se stává nejistým, protože rodiny nepoužívají televizi jen pro tyto vlastnosti, ale také 

jako společníka nebo prostředníka, někdy jako obětního beránka. Morley poukazuje na to, že 

lze spatřovat užívání televize jako na nástroje  pro porozumění v rodinných interakcích.
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Přestože chtěl Morley zkoumat rodinu jako celek a nezabývat se konkrétně materií z rodového  

hlediska, v kontextu sociálních rolí a užívání médií se výzkum posouvá k výraznému 

rodovému aspektu. Ve svých zjištěních dochází k tomu, že mezi muži a ženami je výrazná 

diferenciace ve zvyklostech při sledování televize, která ale nevychází z jejich biologických 

předpokladů, ale z jejich sociálních rolí, které v domácím prostředí zastávají. Tyto odlišnosti  

vycházejí  z velké části ze zjištění, že domácí prostředí je pro muže místem odpočinku, 

naopak ženy vnímají domácnost jako pracovní prostředí. Tato zjištění ilustruje to, že ženy se 

na televizi dívají s pocitem provinění, proto většina žen u sledování televize zároveň 

vykonává určité domácí práce, např. žehlení. Další kontrastní způsob sledování je v tom, že se 

ženy  dívají na televizi méně a s malou pozorností, ale o televizních programech hovoří 

s přáteli daleko častěji než muži. 

Studie, které Morley svými kritickými doplňky rozvíjí, jsou vytěženy z prací Irene Goodman, 

která svým zaměřením vnáší nový pohled do problematiky, neboť zkoumá účinky sledování 

televize a její vliv na chování jednotlivých členů rodiny. Zde Goodman srovnává 

psychologické studie prostřeného stolu v rodině, které se podobně mohou aplikovat na 

sledování televize v rodině. Zmiňuje se také o studii Jeana Brodia a Lyndy Stoneman, která se 

soustředí na oblast televize a rodinné interakce. Morley vychází i z výzkumů Jamese Lulla, 

jenž zkoumal komplexní vzorce chování v domácím prostředí. Přesněji se zajímal o to, jak 

sledování televize zapadá do struktury celého dne. Jedním ze zajímavých poznatků 

vyplývajících ze studie Jamese Lulla je, že děti od pěti let mají vyvinuté sofistikované 

strategie sledování televize, které jim umožňují  věnovat se i dalším aktivitám. V neposlední 

řadě se autor zabývá výzkumem Janice Radwayové, který přinášel zajímavé poznatky o 

čtenářkách romantických novel, pro něž čtení jmenovaných novel představuje eskapismus od 

každodenních povinností. Morley tyto poznatky dává také do souvislosti se sledováním 

televizních „mýdlových oper“. Zde uvádí, že čtení knih je v žebříčku kulturního statusu na 

vyšším stupni než sledování  telenovel a tím je více akceptováno.

I. 3. Rodiče a jejich přístupy k médiím

I. 3. 1. Mediální gramotnost

Potřeba zvyšování mediální gramotnosti v dnešním informačním světě, kdy se na nás hrnou 

informace ze všech stran a bojují o naši pozornost, je nezbytná. Původně byla dostupnost 

k informacím privilegiem, dnes řešíme, jak se informaci vyhnout. (Potter 2004: 5) Hlavním 
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prostředkem proti negativním účinkům nových technologií by měla být osvěta, tedy mediální 

vzdělávání rodičů, kteří mají zásadní moc ovlivnit vývojovou cestu svého dítěte tím, že 

nastaví pravidla užívání médií v domácnosti v příslušném věku dítěte, kdy  má ještě rodina 

monopol jej v tomto směru formovat.

O nezbytnosti zvyšování mediální gramotnosti svědčí i její ustavení ve Směrnici Evropského 

parlamentu 2007/65/ES, která v článku 37 nejlépe vystihuje její definici: „Mediální 

gramotnost se týká dovedností a 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.“3

Z jedné z amerických studií vyplývá, že rodiče se spíše řídí doporučeními a zkušenostmi 

s mediálními obsahy a zkušenostmi s komunikačními médii jiných rodičů, než by se řídili 

výsledky odborných studií. (Gaye Hinchliff 2008).  Dnes děti od tří let umí  ovládat počítač, 

aniž by potřebovaly pomoc od rodiče, přitom většina rodičů je v této dovednosti podporuje. 

V rámci českého prostředí provedlo Centrum pro mediální studia v roce 2011 výzkum 

mediální gramotnosti. Z obecných závěrů vyplývá, že v naší společnosti stále přetrvává 

představa, že televize je dominantním médiem k využití volného času a prostředkem 

socializace a soudržnosti rodiny. Podle více než třetiny dotázaných je na prvním místě  rodina 

jako faktor, který ovlivňuje dítě v oblasti mediální zkušenosti. Na druhém místě jsou média, 

poté vrstevníci a nakonec škola. Užívání nových médií se bere spíše jako alternativa 

k tradičním médiím. Nová média, především internet, mají pro 77% z dotázaných zásadní vliv 

na život, přitom představa o rizicích nových médií je jen v rovině tušení. A přístup 

k jednotlivým technologiím se polarizuje vzhledem k věku. Se zvyšujícím se věkem se 

snižuje otevřenost k novým inovacím.4

                                               
3 Směrnice	Evropského	parlamentu	2007/65/ES
4 CEMES,	RRTV	(kolektiv	autorů).	Stav	mediální	gramotnosti	v ČR,	Výzkum	úrovně	mediální	gramotnosti	
obyvatelstva	nad	15	let. (online).	Vydáno	Květen	2011	(citace	4.9.2014).	Dostupné	z www.	
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialnigramotnost/vysledky-studie-15-plus.pdf	
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I. 3. 2. Rodičovská mediace

Od kapitol zabývajících se samotnými dětmi a jejich schopnostmi, přes části popisující 

demonstrativně výsledky účinků mediálních obsahů u dětí a částí zabývajících se 

socializačními faktory – rodina a média se dostávám k části, která bude osvětlovat, jak se 

k této problematice vztahu dítě-rodič-média přistupuje.

Pojem mediace je výstižně popsán v české odborné publikaci o médiích: „Nejobecněji proces, 

při němž mezi dvě strany vstupuje nějaký prostředník, aby ovlivnil či zajistil vztah mezi nimi. 

Také proces zprostředkování nějakého společensky akceptovaného poznání a kulturních 

hodnot prostřednictvím nějakého institucionalizovaného činitele k publiku.“ (Jirák, Köpplová 

2007: 42) Pojem rodičovská mediace není zatím tak často užíván v odborné literatuře. 

Analogicky bych rodičovskou mediaci uvedla tak, že rodič vstupuje mezi dítě a média a 

ovlivňuje tak jejich vztah.

Jednotlivé výchovné styly nám mohou pomoci rozlišit strategie rodičovské mediace. Styl 

autoritativní „klade důraz na bezpodmínečnou poslušnost, podřízení dítěte autoritě rodiče, 

uposlechnutí všech příkazů a zákazů dospělé osoby bez výjimky a bez dlouhých diskuzí.“

(Langmaier,Krejčířová 2006: 269) V souvislosti s tímto stylem výchovy koresponduje 

restriktivní mediace, kdy rodič vymezí pravidla, zákazy související s užíváním médií, aniž by 

se dítěti dostalo vysvětlení a předání názoru. Styl liberální „ klade důraz na ponechání co 

největší volnosti dítěti bez omezování jeho vlastní aktivity“ (Langmaier,Krejčířová 2006: 269) 

S tímto stylem je adresná tzv. nezaměřená rodičovská mediace, kdy rodič nemá žádný 

strukturovaný přístup k užívání médií dítětem. Styl demokratický „pokládá za nejdůležitější 

respektování dítěte jako samostatné bytosti s právem rozhodovat o sobě poměrně svobodně 

vzhledem k věku a k předpokládaným následkům jednání. Klade důraz na dosažení společně 

přijatelného řešení konfliktů a na význam společného rozhovoru“ (Langmaier,Krejčířová 

2006: 269) S tímto stylem koreluje aktivní mediace, kdy rodič mluví s dětmi o televizním 

obsahu. Hodnotí obsah, a tak předává dítěti  své postoje a hodnoty. Tato mediace je 

nejefektivnější pro rozvíjení mediální gramotnosti dítěte. Čtvrtá forma rodičovské mediace se 

označuje jako společné sledování, u té ale neprobíhá zvlášť hluboká diskuze. (Valkenburg 

1999)

Detailnějším pohledem se na rodičovskou mediaci dívá disertace Kláry Šeďové. Výzkumná 

studie je podrobným náhledem na socializaci dětského televizního diváctví, které zkoumá 
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z pohledu pedagogického.  Pomocí techniky Zakotvené teorie sestavila autorka rámec 

dětského sledování, který je více či méně regulovaný rodiči, ale je v rozporu s potřebami 

rodičů.  „Rodiče sice chtějí, aby se děti dívaly na televizi co nejméně, ale zároveň je pro ně 

praktické, když se dívají co nejvíce. Rozpor mezi tlakem na konformitu s rodiči a tlakem na 

konformitu s rodičovským ideálem je zcela patrný.“ (Šeďová 2006: 136). Užívání médií na 

mateřské dovolené je možné nazvat mediální politikou domácnosti. 

I. 3. 3. Česká rodina dle Českého statistického úřadu

K představě o tom, jak je dnešní česká rodina vybavena médii, může přehledně přispět 

statistika ČSÚ. Ze statistiky vyplývá, že barevným televizorem je vybavena 97,7% všech 

domácností. Osobní počítač vlastní 70,6 % domácností a z toho 39% má dva a více počítačů. 

Přístup na internet má 67% domácností. Přitom vyšší procento počítače a internetu mají 

domácnosti s dětmi než bez dětí. Telefon (pevná linka/mobil) je v 98,8% domácností, kde 

vycházejí v průměru dva mobilní telefony na jednu domácnost. 5 V tomto ohledu je možné 

výše uvedené studie pocházející buď z Ameriky nebo Anglie využít pro výzkum v českých 

podmínkách, protože technologická vybavenost se výrazně neliší, rozdíl je možná pouze 

v tom, že nebude vysoké procento dětí, které mají televize umístěny ve svých dětských 

pokojích. Uvedená statistika uvádí vedle televize domestikované nové technologie v rámci 

domácnosti České republiky.

I. 4. shrnutí teoretické části

V teoretické části jsem se částečně věnovala vztahu jedince a médií, kde se přihlíží spíše k 

účinkům médií na jednotlivce.  Těmito odbornými studiemi jsem chtěla doplnit nebo spíše 

konfrontovat konkrétní přístupy užití médií v dětském režimu na mateřské dovolené 

v analytické části své práce. Hlavním záměrem v teoretické části je přihlížet k poznatkům 

ze sociálních teorií, které mohou být použity nebo upevněny v samotné analytické části 

výzkumu. 

                                               
5 ČSÚ:	Informační	společnost	v číslech	2014 (online)(cit	6.4.2014)	Dostupné	z:	
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/061004-14
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II. Metodologická část

II.1. Cíl výzkumu

Cílem mého výzkumu bylo poznat, jakou roli hrají média v každodenním režimu na mateřské 

dovolené. V současné době se komunikační technologie rozvíjí takovým způsobem, že 

výzkumy prováděné v poslední dekádě mohou postrádat svoji aktuálnost. Přesto se v práci 

odkazuji na výzkumy z 80. let, ze kterých lze vytěžit hodnotné poznatky v oblasti sociálních 

teorií. Rychlý technologický rozvoj, který v pojetí technologického determinismu mění 

zásadně současnou společnost, mne „nutí“ prozkoumat užívání médií na mateřské dovolené. 

Jak se projevují v tomto specifickém období jednotlivé prvky medializace, které 

charakterizuje Schulz jako společenskou změnu. Zda tzv. sociální izolace matek na mateřské 

dovolené je podnětem k častějšímu užití médií za účelem informační nebo relaxační saturace. 

Jedna ze studií Davida Morleyho, ze které získávám informace, se věnovala televiznímu 

sledování celé rodiny v osmdesátých letech. Můj zájem se v současné informační společnosti 

obrací na samotné matky na mateřské dovolené, jejich zapojování nových médií vedle 

tradičních, které uchovávají svoje postavení. Jaký je střet mezi vlastním zvykem užívání 

médií matky a dětským režimem, kde intervenují další vlivy směrem od partnera nebo 

zkušenosti z dětství. Zde navazuje další funkce médií, jak se projevuje extenze médií v rámci 

rodičovských starostí o dítě, tzn. mediální výchova, která z marginální oblasti zájmů 

rodičovských starostí může u některých matek přejít do oblasti zájmů meritorních.  V tomto 

ohledu se soustřeďuji  také na rodičovský diskurs o médiích, na postoje k médiím  a přístupy 

k jejich užívání, které se reflektují v každodenním rutinním režimu  „dovolené“. Při 

zhodnocení všech těch nezodpovězených otázek je možná redukce těchto oblastí v prevenci 

před zploštělostí výzkumu a dat.  K doplnění informací o všech těchto funkcích médií je 

potřeba prozkoumat jejich ukotvení v čase a prostoru domácnosti. V neposlední řadě jsem 

chtěla zjistit, zda se neprojeví odlišnost v mediální politice ve třech vybraných zeměpisných 

oblastech výzkumu.

II. 1. 1. Základní otázka

Základní otázkou mého výzkumu, kterou jsem si stanovila, je role médií v době mateřské 

dovolené. Později, v rámci axiálního kódování, abych naplnila paradigmatický model: 

příčinné podmínky – jev kontext - intervenující podmínky - strategie jednání a interakce  -
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následky, jaká je mediální politika matek na mateřské dovolené. Vzhledem k tomu, že 

otázka je velice široká, jsem se zaměřila v rámci mediální politiky matek na tyto čtyři oblasti 

tvořící mediální politiku:

1. Jakou roli zastávají média v časoprostorovém kontextu všedního dne na mateřské 

dovolené? Jak funguje užití médií v rámci času a prostoru ve všední den? 

2.  Jaký je přístup matek k médiím? Zde se zabývám tím, co matky na mateřské preferují 

v rámci užívání médií. Jakou funkci médií matky vyhledávají. Jedná se hlavně o jejich 

potřebu užití média. 

3. Jaký je vztah k médiím v souvislosti s rodičovskou  výchovou? Jak se používají média pro 

děti v kontextu jednotlivých rutin? Jak a zda matky regulují sledování jednotlivých médií a 

jak jsou do této výchovy zapojováni otcové? Navíc se zabývám i přístupem  k pohádce 

Prasátko Pepa.

4. Liší se mediální politika matek v souvislosti s třemi vybranými  oblastmi (oblast města 

Tišnova a jeho venkovského okolí, oblast krajského města Olomouce, oblast hlavního města 

Prahy)?

II. 2. Výzkumná metoda

V metodě výzkumu, která byla pro výzkum nejvhodnější vzhledem k výzkumnému cíli a k 

postavení výzkumníka, byly v rámci kvalitativního výzkumu využity principy metody 

Zakotvené teorie.  Kvalitativní výzkum jsem prováděla na základě induktivního postupu, ve 

kterém byla na začátku stanovena oblast zájmu a později na základě sběru dat vytvářena 

teorie.

Postup se skládal ze tří stádií kódování. Prvním stádiem bylo otevřené kódování, kdy se 

jednotlivé vzorky dat sbíraly náhodně a vytvářely se jednotlivé kategorie a subkategorie a 

jejich dimenze nebo vlastnosti. Tato část zpracovávání dat byla náročná v tom, že jsem 

získala velké množství informací, které mezi sebou měly plno vztahů, ať už se vylučovaly, 

slučovaly nebo doplňovaly. Často mne dostávaly do určitého cyklu uvažování, kdy jsem se od 

abstraktního myšlení dostávala zpět k jednotlivým aktům jednání.  V této fázi jsem se snažila 

odpoutat od jednotlivých dat a snažila jsem si zvyšovat teoretickou citlivost dle postupů 

Strausse a Corbinové (Strauss, Corbin 1999: 53), které mne doprovázely po celou dobu 
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výzkumu. Důležitým stádiem bylo axiální kódování, kdy jsem se snažila najít paradigmatický 

model. Po pojmenování jednotlivých úseků paradigmatického modelu postupně vznikl řád 

pojmů a informace jsem dále kategorizovala.

II. 3. Postavení výzkumníka

Výběr tématu práce a zvolené metody výzkumu vycházely především z postavení 

výzkumníka ve výzkumu. Vzhledem k tomu, že vedle studentky Mediálních studií zastávám 

také roli matky na mateřské dovolené, která se každodenně setkává s předmětem svého 

výzkumu, mohla jsem  na jedné straně lépe vnímat jednotlivé postoje a jednání ve výpovědích  

narátorek.  Tyto výpovědi o každodenních činnostech jsem mohla porovnávat se svojí vlastní 

zkušeností. Role matky mi umožňovala snadněji získat důvěru narátorek. Na druhou stranu mi 

tato role přisuzovala subjektivnější pohled na jednotlivé zkoumané jevy, a musela jsem se 

tedy při dotazování a při analýze kontrolovat více  než v postavení výzkumníka, který nemá 

zkušenost se zkoumanou oblastí a má větší odstup od zkoumaného jevu. V tomto ohledu 

mohu konstatovat, že získaná důvěra a již prožitá zkušenost s předmětem výzkumu 

zvýhodňovaly postavení výzkumníka.  Přínosem byla otevřenost ze strany dotazovaných 

osob. Některé výpovědi byly hodně důvěrné, v nich se narátorky svěřovaly s citlivými tématy 

týkajícími se nemocí nebo neřešených problémů vztahových.  V některých případech 

docházelo k analyzování sebe sama, kdy samy matky docházely k novým hodnocením 

v jednotlivých přístupech k užívání médií.

II. 4. Vymezení zkoumaného vzorku

Původní představa o zkoumaném vzorku se v průběhu výzkumu modifikovala.  Kritéria 

vzorků byla podmíněna mateřskou dovolenou a dále kritériem  tří  zvolených oblastí v rámci 

České republiky. Podmínka čerpání mateřské dovolené znamenala, že jsem oslovovala ženy, 

které jsou doma s plně závislými dětmi a nemohou vykonávat pravidelně pracovní činnost 

vzhledem k mateřským povinnostem. Toto kritérium se mi nepodařilo zcela splnit, protože 

část oslovených matek na mateřské dovolené buď pro povahu svého povolání určitým 

způsobem vedle mateřských a domácích povinností vykonávala i další práci, nebo pracovala 

z důvodu  finančního zajištění rodiny. 

Původním záměrem bylo oslovit i muže na mateřské dovolené. Tento záměr nebyl 

uskutečněn, protože se mi nepodařilo, přes mé kontakty, zjistit muže na mateřské dovolené, 
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nemohla jsem se tedy dozvědět, zda by takový rozhovor podstoupil. Sociálních  sítí  jsem 

z důvodu mé nedůvěry k těmto  zdrojům nevyužila. 

Dalším kritériem při výběru byla částečně  i podmíněnost místem trvalého pobytu. Narátorky 

jsem vybírala ve třech oblastech na území České republiky, které se lišily počtem obyvatel -

tedy nejhustějším zalidněním velkoměsto Praha, dále krajské město Olomouc a nakonec 

jihomoravský venkov, vesnice z okolí města Tišnova. Na Moravě jsem rozhovory začínala u 

rodinných příbuzných a přes tyto jsem se dostávala k dalším narátorkám.  V Praze jsem 

oslovila své kamarádky a kolegyně z práce a další narátorky jsem získala na dětském hřišti, 

kde jsem trávila se synem Filipem volný čas. Cílem tohoto rozdělení bylo zkoumání, zda se 

do každodenního užívání médií nepromítne rozdílný způsob života na venkově a ve městě. 

Přestože jsem věděla, že tato kritéria spíše podléhají typu kvantitativního výzkumu a jsou 

náročné časově a organizačně, chtěla jsem tuto kategorizaci do výzkumu zanést pro případ 

jejich možných rozdílů. 

Další ženy na mateřské byly osloveny pomocí techniky snowball, kdy mi samy narátorky 

nabídly další kontakty na své příbuzné nebo kamarádky se slovy: „ Ona si taky ráda s tebou 

popovídá“.  První narátorky pro otevřené kódování byly vybírány na základě určitých 

známostí, později jsem přešla k výběru tímto způsobem, abych si ověřila, zda je užívání médií 

podobné nebo odlišné vzhledem k věku nebo povaze povolání nebo vzdělání. Po zjištění 

odlišných užití médií ve třech vytyčených oblastech jsem ukončila sběr dat.

II. 5. Terén výzkumu

Původní plán výzkumu předpokládal provedení rozhovorů přímo v domácnostech matek na 

mateřské dovolené v místě jejich bydliště V průběhu výzkumu jsem však přistoupila i na jiná 

místa kvůli vytíženosti matek vzhledem k dětem a dalším domácím i pracovním povinnostem. 

Většina rozhovorů se však prováděla v bytech a rodinných domech matek. Některé rozhovory 

byly vedeny např. na bývalém pracovišti narátorky ve školním kabinetě, v kavárně, další 

rozhovor se odehrál u rodinných příbuzných narátorky. Netradičním místem pro rozhovor 

byla kantýna plaveckého stadionu, kde jsem zpovídala svoji kamarádku, se kterou trávíme 

svůj volný čas sportem. Matky, které byly osloveny přes kamarádky, se dostavily na pohovor 

do bydlišť prvně oslovených narátorek. V tomto ohledu byla ochuzena  moje představa o 

uspořádání jejich domácností, což znevýhodnilo mně jako výzkumníkovi techniku sběru dat a 
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to o pozorování uspořádání domácího prostoru a částečně i o organizační schopnosti matky 

v rámci zajištění dětí při pohovoru.

II. 6. Polostrukturovaný  rozhovor

Hlavním zdrojem dat pro analýzu byly výpovědi jednotlivých matek. Jejich výpovědi 

obsahovaly popis všedního dne, popis vlastního osobního užívání médií a jejich využívání 

s dětmi. Dále výpovědi obsahovaly rozmanité přístupy k médiím.

Rozhovory trvaly cca dvacet minut až jednu hodinu. Při dotazování s kontaktovanými 

matkami jsem sama využívala hovorovou češtinu i s obecnými výrazy, aby mé spisovné 

vyjadřování matky nezaskočilo a necítily se být svázány jako při pohovoru. Rozhovor měl 

plynout zcela nenuceně, přátelsky a bezprostředně,což se podařilo. Jednotlivé rozhovory byly 

nahrávány na diktafon a později přepsány do textové podoby. K transkripci byla užita 

technika doslovné transkripce (Jan hendl 2008). Mluvený projev byl přepsán do textové 

podoby, ve které  jsem zachovala i dialekt. Největším úskalím během nahrávání byl lidský 

rušivý element, a to právě děti. Některé zvuky od výskotu po bouchání nebo i velký zájem o 

diktafon měly za následek, že jsem výjimečně nemohla přesně zaznamenat slovo ve větě a 

bylo tedy doplněno z kontextu. U rozhovorů, kde jsem s sebou měla vlastní dítě, jsem mohla 

pozorovat určité uvolnění ze strany zkoumané osoby. Na druhou stranu narušoval můj 

dvouletý syn mou koncentraci při dotazování, zvláště když jsme byli v cizí domácnosti. 

Samotný diktafon u některých doporučených narátorek zvýšil pozornost a obavy. Jejich 

výpovědi byly více kontrolované a po vypnutí diktafonu jsem zaznamenala větší uvolnění a 

zájem o další diskuzi o médiích. U rozhovorů, kde byli přítomní i manželé, občas docházelo 

během rozhovoru k výměně názorů ohledně užívání médií.  Tyto interakce  někdy 

i modifikovaly výpověď narátorky.  Jana: „Oldovi je jedno, na co se jeho děti dívají.“  Otec: 

„Vždyť jsem celý den v práci, jak to mohu kontrolovat?“ Jana: „To jo, to je pravda.“  

V jednom případě dokonce manžel odpovídal za narátorku, která se cítila provinile u otázky: 

„Jak to probíhá od rána do večera?“ Manžel: „Dívá se na seriály“.  Tyto výměny názorů 

dokreslují, že výpovědi matek jsou pouze jejich interpretací zkoumané oblasti. 

Dalším bodem, který modifikuje náhled na zkoumanou oblast, je samotná prezentace 

narátorky, kdy se v rámci prezentace snaží ukázat „v lepším světle“.  Proto byl rozhovor 

strukturován tak, že jsem začínala od obecných otázek postupně přecházela ke konkrétním, 

abych mohla znovu porovnat jednotlivá uvedená data. Dále jsem postupovala tak, aby byla 
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položena prvně otázka užití médií, poté otázky postoje k nim, aby nedošlo k modifikaci 

výpovědi v užití jednotlivých médií.  Otázky se záměrně v určitých bodech překrývaly. Proto 

jsem mohla porovnávat výpovědi k určité oblasti politiky užívání médií v jiné dotazované 

části polostrukturovaného rozhovoru. 

II. 7. Etika

Etika v tomto kvalitativním výzkumu hraje významnou roli. Vzhledem k mým začátečnickým 

prvotním zkušenostem v kvalitativním výzkumu jsem po přečtení odborné literatury vnímala 

etiku výzkumu jako nezbytnou součást diplomové práce.  Narátorky jsem seznámila 

s předmětem mého výzkumu a ujišťovala, že získané informace budou použity pouze pro 

účely výzkumu v diplomové práci. Narátorky, které jsem znala, nepovažovaly můj přístup a 

ujištění za důležité.  Postupně, v průběhu získávání jednotlivých výpovědí, jsem si 

uvědomovala, že výpovědi jsou velice osobní a mohou být značným zásahem do soukromí 

matek a jejich rodin. 

Důvěra a otevřenost se projevovala odlišně v rámci vybraných oblastí. Častější odmítnutí 

rozhovoru bez zdůvodnění nebo uvádění různých důvodů nemoci a časové vytíženosti bez 

ohledu na užší kontakt s výzkumnicí bylo pozorováno v Praze. Naopak v dalších dvou 

oblastech na Moravě, kde byly rozhovory prováděny, všechny oslovené matky přistoupily 

k rozhovoru bez zdráhání se, i když ve dvou případech  odpovídaly se sníženou mírou 

otevřenosti, která byla popsána v kapitole  III. 6. Polostrukturovaný rozhovor.

Vzhledem k projevené důvěře a otevřenosti  jsem s jednotlivými texty zacházela s vysokou 

obezřetností a dodržovala pravidla na ukládání citlivých dat. V rámci anonymity byla záměrně 

změněna jména narátorek. Původní záměr přiložení rozhovorů k diplomové práci jsem 

vzhledem k obsahu výpovědí jednotlivých narátorek a k současné praxi texty uchovávat na 

elektronických úložištích zúžila na demonstrativní náhled rozhovoru v přílohách diplomové 

práce.6

                                               
6 Pro	potřebu	ověření	dat	jsou	texty	k dispozici	na	vyžádání:	marketa.velickova@gmail.com
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III. Analytická část

V analytické části mé práce se dotýkám jednotlivých segmentů užití médií na mateřské 

dovolené. Informace, které jsem vytěžila z rozhovorů, jsem postupně roztřídila do kapitol, jak 

už nastínily jednotlivé cíle výzkumu. První část se věnuje médiím v prostoru domácnosti a 

času, který je jim během dne věnován. V rámci tohoto vymezení jsem se zvlášť věnovala i 

dopravnímu prostředku jako specifickému prostoru mediální politiky. Již v tomto kontextu lze 

sledovat odlišné přístupy matek k médiím. Další část se věnuje matkám a jejich potřebám, 

které jsou naplňovány právě užitím médií. Na základě funkcí médií lze sledovat jejich odlišné 

užití na mateřské dovolené. Další kapitola se věnuje rodičovské mediaci, tedy přístupům k 

mediální výchově dětí. Zde se zabývám regulací médií a vlivu otců na užití médií 

v domácnosti. Samostatná část je věnována fenoménu Prasátko Pepa, což je název pohádky, 

která se stala důležitým bodem pozornosti v rodičovské mediaci. Nakonec se soustředím na 

svůj záměr porovnat užívání médií v rámci tří oblastí, ze kterých byly vzorky pořizovány.

III. 1.  Mediální politika na mateřské dovolené v rámci času a prostoru

III. 1. 1. Umístění médií v rámci časového konstruktu dne

Časová struktura dne matek na mateřské dovolené je roztříštěna často denními rutinami, které 

se skládají z nezbytného zajištění základních potřeb dítěte nebo chodu domácnosti. Tyto 

rutiny určují délku a povahu volnočasových aktivit a jejich plánování, do kterých spadá i 

užívání médií. Domestikaci médií lze sledovat v každodenním užívání médií ať je již striktně 

nebo částečně regulováno, nebo plně integrováno. Vedle variability denních rutin 

vycházejících z počtu dětí v domácnosti a jejich věku nebo práce nesouvisející s domácností 

ovlivňuje délku a sekvenci užití médií i roční období nebo nemoc dítěte. Média jsou v zimním 

období častěji užívána vzhledem častějšímu trávení volného času doma. Podobná změna 

nastává i při nemocech dítěte. Následující kategorie představují zjednodušenou strukturu užití 

médií v rámci časového konstruktu dne ve dvou programech pro matky a pro děti.

III. 1. 1. 1. Časový rámec mediálního programu matky v rámci dne

Samotné užití médií matkami je přes den nejvíce vtěsnáno do cca dvou hodin, když dítě spí 

přes den, vyjma „kulisní“ domácnosti. Večer je dalším segmentem dne, kdy jsou média 

užívána.  Doba mezi ukládáním a samotnou večerkou matky je cca dvě hodiny. Vzhledem 
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k brzkému vstávání s dítětem a u některých matek i k noční péči o dítě je večer většinou 

ukončen mezi devátou a desátou hodinou. 

Kulisní užití

V těchto domácnostech jsou média užívána nezávisle na denních rutinách. Dominantou je 

televize, která je stále zapnutá a střídají se zde pořady pro matku, ve kterých se jedná většinou 

o seriály, zprávy, ale střídají je i pořady pro dítě.  Matka intenzivně nesleduje program, ale 

televize zde doplňuje funkci společníka. „Aby tady nebylo takový ticho“.(Adéla) „To je 

prostě fakt jak moje kámoška.“ (Lucka). Přístupy k tomuto užívání jsou různé. V jedné 

domácnosti je kulisní užívání bez výčitek narátorky, protože má tento způsob užití televize 

zažitý z dětství. V druhé domácnosti se za svoje užívání matka cítí provinile, neboť vyplňuje 

volný čas sledováním televize a její přítel ji za to kárá. Večerní program v těchto 

domácnostech je často vyplněn užíváním médií, většinou převažuje sledování televizních 

programů.

Příležitostné užití

Tento způsob médií je praktikován ve většině domácností. Média se pouští i mimo dva hlavní 

časové segmenty určené pro média. „Většinou to ráno zapnu a příležitostně, když je chvilka 

čas, tak si k tomu tam sednu.“ (Monika). Jedná se o spíše zajištění chodu (nákupy, platby) 

domácnosti nebo informační potřebu. Večery jsou často vyplňovány médii, pro tento čas je 

charakteristické smíšené užívání médií jak pro relax, tak pro informace (televize i internet, 

počítač pro jiné účely).

Sekvenční užití

V těchto  domácnostech matky užívají média pro svoje potřeby především v době, když dítě 

spí v poledních hodinách. V tomto čase obvykle vedle domácích rutin užívají média pro 

zajištění domácnosti (platby na internetu, vyřízení mailů), k zajištění informační potřeby 

(zprávy), pracovních záležitostí, pokud matka vykonává i jinou činnost nebo i pro relax 

(sledování televize). Dana, která při mateřské pracuje, se snaží tento čas maximálně využít a 

vytěsňuje z tohoto času i domácí rutiny: „Takže ideálně kolem jedné, půl druhé už aby spaly. 

A ideálně na dvě hodiny, za odměnu, můžu jít pracovat. Neřeším žádný domácí práce u toho, 

když spí. Prostě sednu k tomu rovnou. Maximálně si uvařím kafe. Dřív jsem dělala třeba, že 

jsem třeba dala prát prádlo nebo jsem něco. To jsem odbourala, prostě rovnou zapínám 
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kompl už během toho, jak když jdu s nima spát, abych hned začala a hned jak usnou a sednu 

k tomu a hned dělám.“ (Drahomíra)

Tento způsob užití médií je praktikován často. Může se prolínat s pohotovostní domácností, 

ale důraz užití je v době spánku dítěte.  Večerní čas je využíván podobě smíšeně stejně jako u 

pohotovostní domácnosti. Do této skupiny jsem zařadila matku, která pro své potřeby užívá 

média až ve večerních hodinách, kdy vytěsnila užívání médií pro své potřeby až na večerní 

dobu. Vytěsnění médií na večerní  časový segment není striktní ale dominantní. Média 

přes den nejsou úplně vytěsněna. Program pro děti je v omezené míře praktikovaný. 

Časový rámec matky Kulisní Pohotovostní Sekvenční

Přelomem v mediální politice na mateřské je doba ukládání dětí k spánku.. Tedy typickým 

přelomem dne je pro děti večerníček, který určuje dobu, kdy se přechází na spací režim. 

Večerní zprávy jsou určujícím časem programu pro dospělé. Dětský program se ukončuje 

většinou večerní zpravodajskou relací, mediální politiku v té době ovlivňuje s různou mírou 

otec rodiny. V případě matek na mateřské je rutina ukládání dítěte často v rozporu s nabídkou 

večerních zpráv, proto nová média jsou svojí povahou často užívána na mateřské dovolené 

k informační saturaci matky – čtení nebo sledování zpráv na internetu. 

III. 1. 1. 2. Časový rámec mediálního programu dětí v rámci dne

Programy pro děti často vytěsňují programy pro matky. Dětský program je ovlivněn třemi 

faktory, a to mediálním obsahem nabízeným televizí nebo pobídkou matky, která potřebuje 

provést domácí rutiny a v neposlední řadě i přáním dítěte sledovat mediální obsah. Nejčastěji 

děti zhlíží mediální obsah, kdy se matka musí postarat o druhé dítě. 

Svoji pozici v rámci časového konstruktu dne žen na mateřské dovolené si upevňují nová 

média, která lze pro jejich variabilitu užívat dle potřeby matek. Důvodem je vykonání 

domácích rutin bez závislosti na televizní nabídce. Většinou se jedná o pouštění pohádek  

dětem na Youtube a nebo o promítání stažené pohádky na disku a nebo pohádky z  DVD. 

Kulisní užití

Televize v této domácnosti je puštěna po celou dobu, kdy matka s dítětem tráví čas doma. 

Dítě má možnost sledovat mediální obsahy, kdykoliv má potřebu. Dětské sledování není 
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omezeno mediální nabídkou ani domácími rutinami. Domácí rutiny jsou prováděny nezávisle 

na užití média. Intenzita vystavení dětí médiím je nejvyšší.

Ranní a večerní

Média jsou pro děti využívána hlavně na základě nabídky televize – hlavní roli má Kouzelná 

školka. U jedné narátorky je médium určujícím časovým prvkem dne. „U nás je to takový, že 

konec Kouzelné školky a rozhodujeme se, co budeme dělat, spát, nebo na venek nebo jedeme 

do toho Tišnova nakoupit, nebo po doktorech, něco zařídit třeba.“ (Jindřiška II).  Večerní 

sledování dětí především vyplňuje Večerníček.

Příležitostné

Média pro děti jsou užívána dle potřeby matky nebo dle přání dítěte, ale je časově regulováno 

matkou. Tato kategorie se protíná s kategorií sekvenčního užití nebo  kategorií ranní a večerní 

užití. 

Sekvenční

Dětské sledování je omezeno na večer nebo poledne. Pravidelný čas, kdy děti sledují mediální 

obsahy, je před spaním. Hlavní důvod, který matky uvádějí k užití média, je zklidnění dítěte. 

„Hele, přes den to nejede vůbec a večer, aby se zklidnil. To je impuls, protože on prostě jinak 

pořád běhá, pak z toho nemůže usnout. Takže potřebujeme, aby chvilku seděl, zklidnil se a 

popřípadě se i najedl.“ (Pavla III). 

Určující čas dětského sledování  v této kategorii je doba,  když v poledne sourozenec spí .  

Tuto strategii využívají matky se dvěma a více dětmi, aby si vytvořily časový prostor pro 

vykonávání domácích rutin a nebo prostor pro užití média. „Dokud jsme měli jenom Agátku, 

tak když spala, tak já jsem většinou šla na internet. Takže jsem si jako nějaký zprávy přečetla, 

ale teď se to nedaří, protože když spí on, tak ona je na počítači. Tak proto jsem zkoušela jednu 

dobu Český rozhlas.“ (Marta II).

V této kategorii matka určuje dobu a délku doby, kdy má dítě sledovat mediální obsah. Často 

se do večerní doby užívání zapojuje obsah nabízený médii – Večerníček. Matky se snaží co 

nejvíce omezovat dětské sledování, intenzita dětského sledování médií je nejnižší.

Časový rámec Kulisní Ranní a večerní Příležitostné Sekvenční
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dětí

III. 1. 1. 3. Rituální užití médií pro děti

Rituální užití médií, které se vymyká jednotlivým sekvencím, je původním záměrem rodičů 

zrychlit rutinu v péči o dítě nebo navodit určitý řád mediálnímu užití dětmi. V níže uvedeném  

případě se snaží rodina tuto extenzi médií odstranit.

  „Máte v tom nějakou pravidelnost v tom užívání?“

„No, pravidelnost. No, kolem toho oběda a ráno si vlastně pouštíme písničky, podle toho jak 

vstaneme – osmá, půl devátá, devátá. A kolem oběda kolem té půl jedné, dvanácté určitě. To 

pouštím.“ 

„ A proč?“ 

„No kvůli těm pohádkám, na který kouká ona, když papá. Jinak se nenapapá.“ 

„To je zajímavá informace. A večer?“

„No, večer, až jde malá spát, tak si pouštím pro sebe. Ne vlastně blbost, ještě kaši. Takže ještě 

u kaše.“

„Takže to pouštíš kdy?“

„Vždycky, když je potřeba udělat nějaká činnost, u které já vím… u nás je problém jídlo. 

Obrovský problém jídlo a ty pohádky jako přitáhnou pozornost, že to do ní dokážu nacpat a 

jako tu potřebnou dávku, aby snědla, aby přibírala, aby všechno bylo v pohodě. Protože ona 

fakt jako nic nesní. Ona fakt nic nesní, takže to děláme takhle. Je to teda hrozný, už jsme se to 

pokoušeli několikrát odbourat, ale absolutně vůbec ne.“ (Pavla I)

Na druhé straně je tento rituál spojený s médii vnímán jako úspěšný prostředek pro vykonání 

domácích rutin:

„On si zůstal teď u zvyku, že se rychle oblíkne. Takže teď se třeba naučil, že za to, že se rychle 

nasnídá, vyčistí zuby a rychle oblíkne, tak si třeba pustí pohádku než půjde do tý školky. Takže 

to ho třeba motivuje k tomu, aby fungoval ráno. Takže pohádka.“ (Lucka)

Rituál spojený s médií prochází všemi skupinami užití médií v rámci časového kontextu dne. 

Liší se zejména v intenzitě pravidelnosti užití média. Tam, kde se média používají 

nepravidelně, vychází mediální rituál alespoň jednou týdně např. nedělní  Studio kamarád 

nebo odpolední pohádka.  V tomto ohledu se rituál spojený s médii podílí na uspořádání 

domácích rutin a v časovém kontextu na mateřské dovolené. Na základě dat jsem je vytřídila 
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do těchto skupin. Časté rituální užití se opakuje několikrát za den. Sekvenční rituální užití

se opakuje několikrát týdně. Týdenní rituální užití - tento rituál se opakuje nejdříve jednou 

za týden.

Rituální užití médií Časté Sekvenční Týdenní

III. 1. 1. 4. Shrnutí

Časové užití médií dětmi a matkami se doplňují.  Dětský program je většinou v době, kdy 

matky vykonávají domácí rutinu. Nebo se domácí rutiny přizpůsobují dětskému programu, 

který je stanoven televizním vysíláním (Kouzelná školka, Večerníček). Volný čas pro užití 

médií matkami je v době, kdy nezajišťuje péči o dítě. V mediální politice na mateřské se dává 

přednost programu pro děti před programem pro matku. Tam, kde se média nejvíce vytěsňují, 

je tendence, řečeno slovy jedné z narátorek,  uspořádání dne v rámci užívání médií na dvě 

odlišné části: 

III. 1. 2. Umístění a užití médií v rámci prostoru 

Vedle televize, která se snaží udržet svoji pozici, jsou v domácnostech používána nová média. 

Nová média – počítač, notebook, smartphone nebo často na mateřské dovolené užívaný DVD 

přehrávač jsou v domácnostech domestikována. Mají své pevné místo vedle televize. Proto je 

standardním užíváním  jak televizní vysílání, tak internetové spojení v různých modifikacích. 

Televize postavení ztrácí vzhledem k výběru obsahů pro děti, protože nová média jsou 

užívána právě pro kontrolovaný výběr těchto obsahů, ale i z důvodu denních rutin, které jsou 

neslučitelné s televizním sledováním. V době mateřské dovolené nová média získávají také 

svoje postavení vzhledem k jejich užití v rámci dopravního prostředku, který je základním 

vybavením většiny rodin s malými dětmi. Povahou svého užití – mobility - jsou nová média 

užívána tam, kde televizní sledování není možné, a to např. v nemocnicích. Nárůst užití médií 

v době, kdy jsou děti nemocné, se vyskytuje u všech dotazovaných matek.  Vedle už 

jmenovaných médií si v tomto specifickém období nachází své místo také rádio a to 

především svojí povahou, kdy jeho poslech nevyžaduje setrvání na určitém místě. Mediální 

vybavenost se týká nejen rozmístění médií v prostoru, ale je vznesena otázka, zda se vůbec 

v domácnosti využívají. 
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III. 1. 2. 1. Dominance televize  v rámci prostoru a užití

Dominance televize

Do této skupiny jsem zařadila matky, které mají v domácnostech více než jednu televizi. 

V jejich domácnostech jsou média užívána nejen v centrálním obývacím prostoru, ale např. i 

v ložnici, kde jsou televize instalovány, a v dětských pokojích.  V domácnosti u Petry je 

televize instalována i v kuchyni, a to vzhledem k rozdělení hlavního obývacího prostoru, který 

v současné době není tak rozšířen. Většina domácností je dnes stavebně řešena tak, že obývací 

prostor je spojen s prostorem kuchyně.  Tam, kde je televize umístěna v dětských pokojích, 

převládá užití televize jako kulisy. Dětské televizní sledování probíhá přes den většinou ve 

společném obývacím prostoru. 

Standardní vybavení

V těchto domácnostech si televize uchovala své postavení v centrální části a paralelně jsou 

využívána nová média. U Jitky bylo preferované období bez televize, které prožívala několik 

let, po přestěhování si televize zase našla své místo právě z důvodu své integrace v rámci 

prostoru. 

„Proč člověk tedy má tu televizi?“

„Nevím, aby ten obyvák nebyl tak prázdný.“

„Ty si myslíš, že by tam měla být ta televize?“

„No, když už je tam ten stolek, že jo.“(Jindřiška I)

Standardní vybavení mediálními technologiemi se vyskytuje ve většině domácností, kde byly 

provedeny rozhovory.  Televize se v nich považuje za přirozenou součást domácnosti. Postoj 

Báry, jedné z respondetek, k televizi je v tomto smyslu velmi pozitivní. 

„Ještě, když jste to komentovaly s kamarádkami, co nemají televizi vůbec, jak jsi obhajovala 

ten svůj postoj? Co jsi jim říkala?“

„Já jsem jim řekla, že televizi mám ráda a rozhodně to nechci měnit, že to je pro mne věc, 

s kterou… nevidím důvod ji nemít. Zas tak moc se jí nebojím.“

„Proč myslíš, že ony se bojí?“

„No mi přijde, že to nechtějí mít. Jo, říkaj, že maj strach, že by byla furt zaplá, že by ji nikdo 

nevypnul. Což, ale jo je docela argument. Pravdou je, že já taky někdy k tomu sklouznu, že na 

to čučim.“ (Běla)
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Tento argument se objevuje právě v domácnostech, kde televize není vůbec instalována. 

Ztracená dominance televize

Pod tento pojem jsem zařadila domácnosti, ve kterých televize sice udržela své místo v části 

prostoru, ale není využívána, ztratila svoje postavení v centrální části prostoru domácnosti 

nebo byla úplně odstraněna. Důvody vytěsnění televize se liší, buď jsou na základě zkušenosti 

ze svého okolí: „Jako nám nechybí. Jako já si říkám, že kdybychom ji měli, takže… je to žrout

času a vztahu, mi přijde. Jako když se pustí televize…třeba u Jirkové ségry, tak tam ta televize 

jako hraje hodně a mají televizi prostě v obyváku a zároveň to samý hraje v kuchyni a mne to 

hrozně rozčiluje, protože je tam vždycky spoustu lidí a do toho ta televize, ale hlavně to pořád 

odvádí pozornost, že člověk má tendenci poslouchat televizi. Místo toho, když jsme tam po 

měsíci přijeli, tak místo toho, abychom se bavili a tak, tak prostě ujíždí ta pozornost 

k televizi.“ (Marta II) V této domácnosti se rozhodli nakonec k odstranění televize na základě 

nesouhlasu s mediálním obsahem programů pro děti: 

„Proč jste zrušili televizi?“

„Protože  nás to, tedy asi mne, protože nás to hrozně deptalo a ničilo, protože jednak, když 

malá usnula po té deváté, tak první co jdeš, tak se svalíš k té bedně a teď na ni čumíš, ne. Už 

to došlo do takový fáze, že mne už to prudilo a otravovalo a ještě to bylo ve chvíli, když u nás 

byla moje babička, která je závislá na všech možných seriálech, které běží od osmé večer 

v televizi a prostě to poslouchat jenom ty kecy, co prostě z toho šly… My jsme se třeba na to 

nekoukali – já měla knížku, nebo jsem si dělala na komplu, ale mně to hrozně vyčerpávalo –

ta věc, mít to doma, používat to denně. Taky poslední tečka byla, když jsme se dívali na 

čétéčku na zprávičky a to bylo o sedmé večer a tam byla zpráva pro ty malý děcka, kdy malá 

se na to dívala, že prostě, že můžeme být rádi, že jsme všichni živí, že proletěl kolem země obří 

asteroid a mohli jsme být všichni mrtví. Takže ten strach, že ti to přináší takový … nevím, 

přišlo mi to jako úplně zbytečná věc. To jsem došla k tomu názoru a musím říct, že je to lepší, 

jako o dost, že člověk najednou má více času i večer a jako nestává se, že bych usnula u 

televize.“ (Pavla I) Nejen mediální obsah, ale celkově povaha integrovaného média byla 

podnětem k odstranění. Ale na druhou stranu jsou v této domácnosti často užívána nová 

média a projevují se zde i každodenní zvyky spojené s médii – užití média v době jídla dítěte.  

Zde je patrná rozporuplnost užití médií.

V jiné domácnosti, kde televize ztratila své postavení, si ale její funkci nahrazují tím, že 

pravidelně sledují seriál, který si vyberou z internetové nabídky České televize.  Média jsou 
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obecně brána v těchto domácnostech jako rušivý element. V diskuzích matky preferují 

sociální kontakt a edukační stránku médií.

Status televize 

v rámci prostoru

Ztracená dominance 

televize
Standardní vybavení Dominance televize

III. 1. 2. 2. Status nových médií

Nová média se částečně domestikovala, ale vzhledem k jejich variabilitě jsou různě užívána. 

Domácnosti jsou vždy vybaveny alespoň jedním zařízením, notebook nebo PC, které je 

připojené na internet. Zde jsem musela vzít v potaz také to, jak často jsou nová média 

využívána a v jakých podobách. Tuto škálu jsem rozdělila na následující kategorie.

Dominance nových médií 

Sem jsem zařadila domácnosti, které jsou vybaveny dvěma a více notebooky nebo jinými 

médii napojenými na internet. V této kategorii dávají matky přednost novým médiím před 

televizí. Obvykle má v této domácnosti otec služební notebook pro výkon práce a matka má 

většinou notebook pro svoje vlastní potřeby.  V nejedné domácnosti má na vybavení novými 

médii výrazný vliv  zaměstnání matky, která je nutně potřebuje k výkonu povolání: „Jo že 

mám starý mobil tlačítkový, který mne jako vyhovuje, ale začala jsem z takové pozice, že se 

potkáváš s bohatejma lidma, před kterýma vytáhneš tady ten starý mobil, který si řeknou „tak 

ta holka asi úspěšná není“. Takže jen z toho důvodu. Mně osobně toto stačí, ale vlastně jenom 

kvůli těm lidem, se kterýma se potkávám, tak bych měla mít ty technologie trochu nastavený. 

Takže jsem si koupila ten tablet a počítač v jednom, že půjdu s touhle paní na schůzku. 

Udělám jí portfolio a dám jí tablet do ruky, tady toto si prolistujte vyberu vám kytky. Tak se to 

běžně dělá. Ale nechci mít jen ten tablet, protože mi je to málo. Proto jsem si koupila 

nejnovější typ, který mě  teď momentálně stál spoustu peněz, tak jsem to do toho 

dala.“(Drahomíra) V tomto případě jsou média nejen nástrojem k zjednodušení pracovní 

činnosti ale i nástrojem k posílení pozice v povolání dotazované. Jinými slovy, média 

reprezentují její status ve společnosti.

Nadstandardní vybavení

V této kategorii se nová média rozšířila nejen co do počtu určitého média, ale rozšířila se 

jejich variabilita. V této domácnosti jsou využívány jak notebooky, tak tablety nebo 
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i smartphone, který užívá sama matka. V této kategorii, jsou média většinou volně užívané 

různě v domácnosti, tedy i v klidové části. 

„Jaký doma máte média, kolik a kde? Televize, internet, rádio.“

„Televizi máme jednu v obýváku. Pak máme počítač stolní, ten je jakoby manželův a ten 

máme v obyváku taky a pak já mám notebook, to máme jakože my, ale většinou je to tak 

rozdělený. Manžel má ještě nebo Tomáš má ještě notebook jako služební.“

„Ty to používáš někde pravidelně?“

„Já většinou v kuchyni. A občas si ho beru do ložnice a pak máme rádio.“(Monika)

Standardní vybavení

Tímto pojmem jsem označila domácnosti, kde je umístěn pouze jeden počítač nebo jiné 

médium, které je určené k nezbytným základním potřebám chodu domácnosti. (email, platby), 

Médium neslouží jen potřebám matky, ale je k dispozici všem členům domácnosti. V této 

domácnosti je pro zábavu, informace a vzdělávání spíše preferována televize, někde pouze 

rádio.

III. 1. 2. 3. Status rádia

Rádio se vzhledem ke své povaze užití  stává výrazným mezi médii na mateřské dovolené. 

Většinou je konzumováno ve zkoumaných domácnostech, kde je preferována  informační 

funkce médií a kde televize ztratila svoji dominanci. Rádia jsou umisťována většinou v 

kuchyni, poslech rádia tady zároveň umožňuje provádění domácích rutin. Často je rádio s CD 

přehrávačem umístěné v dětském pokojíčku a slouží  k produkci dětských písní nebo 

pohádek. Obvyklé je užití pro jeho informační (zprávy, mluvené slovo) nebo zábavní 

povahu(produkce hudby).  Do statutu rádia zahrnuji i internetové rádio. V případě Drahomíry

má i významnější roli, a to navození ideálního stavu v rodině a příjemného ovzduší.

„Ale třeba hrozně ráda si pustím rádio.“

„To jsme úplně vynechali…“

„Rádio si pustím, přijde Robert a máme třeba… ideální stav jo. Pečeného něco dobrýho, ještě 

s tou vůní a pustím rádio, protože televize nejede, a když něco peču, tak jsem v kuchyni a tam 

máme jenom to rádio, tam nemám počítač. Ale když chci, tak pustím to rádio, protože se mi u 

toho dobře pracuje a do toho přijde Robert a řekne: „Ježiš, tady je to jak u babičky“. „tady to 

voní, tady je něco dobrýho a hraje rádio.“ Jeho babička měla rádio pořád, takže rádio úplně 
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miluje. Radio je fajn. Jenže, když já pustím rádio a jsou doma děti, tak mi ho hned přeladí. 

Takže to pouštím, jen když jsem doma sama.“ (Drahomíra)

U matek, které mají tendenci vymezovat se negativně vůči mediím, jsem zaznamenala právě 

jen minimální negativní postoj k rádiu. Když už byl vyjádřen, tak k obsahu rádiové reklamy. 

Rádio v tomto ohledu může mít vyšší kulturní status podobně jako kniha, zvláště u stanic, kde 

je primárně mluvené slovo.

Užití rádia jsem rozdělila do těchto dimenzí. Tam, kde rádio není ani zabudováno nebo se 

vůbec neužívá,  jsem použila pojem vytěsněný status rádia. Pojem standardní užití rádia

jsem zvolila tam, kde se občas rádio poslouchá v kuchyni při vykonávání domácích rutin nebo 

se z něj pustí dětem písničky nebo pohádky. V užití však mají převahu jiná média, především 

televize. 

Dominance rádia je tam, kde  pravidelné užívají rádio. Do této kategorie můžeme zařadit i 

rituální užití rádia.

Status rádia Vytěsněný Standardní Dominance rádia

III. 1. 2. 4. Shrnutí

Tendence matek na mateřské dovolené je omezovat jak svoje užití televize, ať už z důvodu 

nedostatku času, nebo z důvodu výchovy dětí, tak dětské televizní diváctví. Přesto je televize 

stále důležitým integrovaným prvkem v domácnosti a je zvláště užívaná ženami v době 

mateřské dovolené. Jednodušší přístup k mediálním obsahům pro děti udržuje její roli jako 

pomocníka v denních rutinách. Jedním z důvodů, proč matky užívají televizi na mateřské 

dovolené, je nový program Déčko, který je cílen na děti.  Rodiče díky němu nemusí sledovat 

vhodnost či nevhodnost mediálního obsahu ani sami  aktivně vybírat  dětský program. 

III. 1. 3. Dopravní prostředek jako spouštěč nových médií

V rámci současného životního stylu, kdy jsou média samozřejmou součástí domácnosti, se 

extenze médií přesunula v rámci fungování rodiny i do prostoru dopravního prostředku. 

Souvisí to s trávením dovolené, např. u moře, která je součástí životního stylu dnešních rodin 

s malými dětmi, ale také s neolokalitou, ve které se nově založená rodina zabydluje v jiném  

místě daleko od původních rodin a přátelských vazeb. „To jsme koupili schválně na 
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dovolenou, protože abychom jí do letadla zabavili a tak ona, jak si navykla na tý dovolený, jak 

jsme byli týden, tak to jede furt od loňského září, vlastně předloňského jsme byli, předloni“.

(Petra II)

Tablety a DVD přehrávače jsou čím dál častěji základním vybavením rodinného auta, aby 

byly děti zabaveny. Souvisí to i s jejich upoutáním do bezpečnostních sedaček. Matkami je  

užití médií v autě vnímáno jako „lenost“ ve výchově dětí. Protikladným názorem je, že 

sledování dětských programů z tabletů pomáhá překonat v klidu velkou vzdálenost a užití 

médií je praktické až bezpečné: „Tablet jsem si pořídila i držák do auta, když jsme jezdili a to 

bylo jediný, co ho zabavilo. Pustit mu tam něco. Jako jet v autě hodinu a půl se řvoucím 

dítětem a za tři dny zase zpátky, tak jsem to pořídila. Teď už je v autě v pohodě. On byl hrozně 

dlouho v poho, ale pak asi od roku to bylo hrozný. Takže jsem jezdila čtvrt roku já vystreslá, 

on naštvanej, tak jsem toto pořídila a byl klid.“ (Jindřiška I)

Auto jako specifický prostor mediální politiky jsem roztřídila do těchto skupin:

Minimální mediální prostor v autě zahrnuje domácnosti, které buď auto nevyužívají nebo si 

jej půjčují. Nebo jsou zde zahrnuty případy, kdy se rádio pouští minimálně. Mediální prostor 

v autě, který je standardní, obsahuje jednání, kdy se většinou pouští vlastní výběr hudby 

nebo rádio. Poslední kategorie zahrnuje maximální využití médií v rámci auta, kdy jsou 

užívány tablety, smartphony a nebo DVD přehrávače.

Mediální prostor v 

autě
Minimální Standardní Modus dlouhé cesty

III. 1. 4. Nemoc jako spouštěč nových médií na mateřské dovolené

Použití nových médií nebo dětské sledování se často iniciuje také vzhledem k nemocem 

dítěte, i když bylo matkami odmítáno nebo striktně regulováno. U Pavly, která odmítala nová 

média pro dítě, se po pobytu dítěte v nemocnici tablet užívá : „Jako on ten tablet  dostal 

Pavel. To není jako náš vůbec. Což já jsem byla proti, ale koupila mu ho moje máma, protože, 

jak chodil do tý nemocnice. V tý nemocnici prostě nemůžeš jako nic.“ (Pavla III)

Dále u Marty, která média striktně reguluje, se při opakovaném pobytu s dítětem v nemocnici 

regulace proměnila v cílené užití médií, aby dítě vydrželo co nejdéle vzhledem k nastalým 

okolnostem. „I v té nemocnici v době těch jeho deseti měsíců jako ho to udrželo, když byl na 
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kapačkách, že nemohli jsme na chodbu nebo do herny, tak se u toho dokázal chvilku zabavit. 

A teďka by to vydržel dýl.“(Marta II) Zde se neprojevily výrazné rozdíly v užití, aby se toto 

užití kategorizovalo, ale je nutné podotknout, že v době nemoci dítěte se rozvolňuje časová 

regulace médií.

III. 2.  Mediální politika v rámci naplňování potřeb matky

V této kapitole se věnuji jednotlivým potřebám matek a účelům jejich užití médií. Účel užití 

se rovná funkci média. Matky především užitím médií uspokojují své potřeby informační, 

zábavní, ale i sociální, které zvláště na mateřské dovolené nabývají svého nového významu. 

V neposlední řadě zde můžeme ještě zaznamenat jednu roli médií, jejich funkci jako chůvy, 

která je hlavním užitím v případě, když potřebuje matka zajistit chod domácnosti.  

III. 2. 1.  funkce médií na mateřské dovolené

III. 2. 1. 1.  Akcent na informační nebo zábavní  funkci médií

Potřebu informací jsem rozdělila podle toho, zda se jedná o vyhledávání informací nutnou pro 

zajištění domácnosti, nebo mají být všeobecné informace užity pro udržování dosaženého 

statusu i na mateřské dovolené. Jinými slovy, jestli informace může mít vliv na chod 

domácnosti nebo péči o dítě. Dalším rozdělením užití médií je potřeba relaxu a zábavy, kdy 

matky nejvíce používají média jako zdroj zábavy.

Akcent na všeobecné informace

Tuto funkci médií preferují matky s ohledem na svoje povolání nebo vzdělání. V jedné 

domácnosti, kde jsou všeobecné informace pro matku zásadní, stále přetrvává i odebírání 

tištěných médií. Informace čerpá ze všech médií. Zde se už potřeba informační proměňuje. 

Konzumace všeobecných informací se stává relaxem: „Ale jsem si říkala, že se hrozně ráda 

na ty zprávy dívám nebo čtu je na tom internetu. Že mne zajímá, co se děje kolem mne. Že i 

když jsem večer unavená, tak si čtu i Idnes,  než jdu spát, ale třeba, já nevím, čtu si politiku, 

domácí, zahraniční zprávy zběžně. Ale přijde mi to i důležité, aby relativně vzdělaný člověk se 

trošku zajímal, co se děje kolem. Jako já nemám přehled, takový, jaký bych si přála. To ne. To 

teď nedávám. I ten respekt třeba čtu hrozně s chutí a ráda a mám ráda ty rozhovory tam.“

(Eliška) Matka má potřebu informací, i když ví, že její fyzický dosah a vliv na dění je 

minimální: „Mně třeba to, že světové společenství dostatečně nereaguje na epidemii Eboly 
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nebo nepomáhá uprchlíkům kvůli islámskému státu, mně přijde hrozně alarmující. Já s tím 

třeba taky nepomůžu, ale třeba, když čtu to utrpení těch uprchlíků, tak se mě to hrozně dotýká 

a přijde mi to hrozně akutní s tím něco dělat.“ (Eliška)

Informační potřeba je naplňována tam, kde jsou informace zásadní pro jejich původní 

povolání nebo média jejich povolání výrazně modifikovala. Všeobecné informace mají svůj 

význam  stále, i na mateřské dovolené slouží k udržení si nějakého rozhledu, tedy 

společenského statutu. Vedle této funkce využívají matky média také k organizaci chodu 

domácnosti, ale akcent na všeobecný přehled je zásadní.

„Proč ty zprávy vyhledáváš?“

„Protože se hrozně cítím mimo, jako mimo obraz, že nevím, kdo je ministr čeho a tak.“

„A myslíš, že je to důležité vědět?“

„Já nevím. Jako k životu ne, ale říkám si, že jestli to není takový, že prostě jsem učitelka a tak, 

že vůbec prostě se neorientuju.“ (Marta II)

Bez akcentu

Takto jsem si dovolila nazvat účel užívání médií, kde nepřevažuje žádný vyhraněný cíl  užití 

médií. Média jsou nástrojem zajištění chodu domácnosti nebo péči o dítě. Matky používají 

média  ke čtení nebo sledování zpráv, ale tyto informace pro ně jsou spíše doplňující. Vedle 

toho používají média zejména k zajištění chodu domácnosti, např. k platbám přes internet, k 

vyhledávání informací o nemocech dětí, sledování počasí, k návštěvám na stránkách 

internetových obchodů a objednávkám jejich zboží.  Televize plní funkci zábavní.

„Co je ta hlavní činnost? Proč to využíváš?“

„Jako na co? Tak asi získávání informací, tedy na internet, že si to pustím a podívám se, co je 

ve světě, abych se úplně neodřízla. Pak na Facebook, nějaký diskuze, pak hledám třeba o 

dětských věcech nějaký informace, co bych potřebovala. Nějaký nemoce a očkování a já 

nevím, plínky a nákupy taky.“ (Monika)

Akcent na zábavní funkci médií

Do této dimenze jsem zahrnula matky, které média využívají za účelem zabavit se nebo 

relaxovat. Do této kategorie spadají především domácnosti s kulisním užitím médií v rámci 

časového konstruktu dne.

„Co je impulsem, že zapneš televizi? Co tě přiměje k tomu?“
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„Já nevím. Mne to baví na ni koukat. Nevím.“

„A pouštíš si ji nějak pravidelně?“

„No tak jako, ráno mi dávají Ulici.“

„To jako sleduješ?“

„Ty jo, to já se stydím.“

„A proč se stydíš?“

„To je trapný.“

„A proč?“

„Nevím. Koukám na seroše. Vždycky Radovan mi říká: „pane bože ty neumíš se na nic jiného 

koukat než na seriály.“ Takže já nevím, pustím si to, jsem zvyklá, dávají Ulici ale pořádně to 

nesleduji, jak jsou ty děti a já k nim vstávám v noci furt, takže jsem unavená. Takže si to 

pustím spíš jako kulisu tu televizi.“ (Lucka)

V této rodině má otec dominantní postavení. Lucka má tendenci využívat především zábavní 

funkci médií, za kterou je často kritizována.

Akcent na funkci 

médií
Akcent zábavní Bez akcentu Akcent informační

III. 2. 1. 2. Extenze médií v sociálním kontaktu

Zde jsem chtěla zjistit, jak jsou nová média užívána v rámci kontaktu matky s okolím. Matky 

si často stěžují na sociální izolaci v době mateřské dovolené. Sociální izolaci matky 

překonávají především použitím mobilního telefonu, který je neodmyslitelnou součástí 

domácností.  Zaměřovala jsem se na média vysílací a informační, mobilní telefon je ale také 

vzhledem k jeho rozšířeným možnostem užíván jako internetový nástroj. Ve dvou 

domácnostech je telefon zásadním pro zajištění chodu domácnosti, kdy jeho prostřednictvím 

matky provádějí platby internetového bankovnictví. Ve většině případů je ale preferována 

základní funkce telefonu. Matky se k novým technologiím staví většinou rezervovaně.

V rámci extenze médií v sociálním kontaktu jsem se zaměřila především na využití sociálních 

sítí na internetu. Zde jsem mohla rozdělit různé přístupy k tomuto fenoménu, jehož 

dominantním zástupcem je Facebook, který byl často zmiňován v rozhovorech. 

Na jedné straně je praktikován aktivní virtuální kontakt, kdy dle slov jedné matky, je tato 

funkce médií „berličkou této doby“(Marta I) a matky jej pozitivně hodnotí. Na druhé straně 

této škály postojů matky je  tento způsob sociálního kontaktu zcela odmítán.
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Pozitivní přístup

V této skupině jsou sociální sítě aktivně využívány. Některé matky využívají nejen Facebook, 

ale aktivně se zapojují do různých diskuzí na internetu. „Takže ty média, že mi to tak jakoby 

nahrazuje v uvozovkách styk s lidma, ne s matkami na mateřské, a přináší mi to také jiné 

témata.“ (Monika). Hlavním příčinou založení facebookového profiluje je komunikace na 

delší vzdálenost se členy rodiny nebo přáteli. 

Neutrální přístup

Do této kategorie jsem zařadila matky, které jsou sice přihlášeny na Facebooku, ale jejich 

aktivity na něm nebo v jiných virtuálních sítích jsou minimální. Některé se snaží tento způsob 

komunikace vytěsnit, ale stále jej z různých důvodů využívají.  U jedné z narátorek jsem 

zaznamenala vztah, který je netradiční. Její postoj je sice negativní k sociálním sítím, ale 

sleduje vedlejší „produkty“  sociální sítě: „Třeba na Facebooku jsem ve skupině Brněnské 

maminky, ale já vždycky říkám, že se odpojím a pak, když přeposílám jednou za týden úplně 

největší hlody, že v každém slově hrubka a nebo maminka tam pošle ultrazvuk, že je těhotná, 

ale tatínek to neví, tak to neříkejte a je  tam čtyřicet zhlédnutí, tak se to určitě nedozví....“ 

(Karolína).

Negativní přístup

V této kategorii se nacházejí odmítavé postoje matek k sociálním sítím. Sem jsem začlenila 

matky, které nemají založený facebookový účet. Tento způsob komunikace označují jako 

zbytečnou ztrátu času. Do této kategorie jsem zařadila i Noru, která Facebook využívá, ale její 

postoj je k této komunikaci negativní: „Já tam chodím hlavně kvůli tomu, že mám tetu 

v Americe a ona chce třeba vidět děti, fotky. Víš? Chce, tak jí tam dám fotky nějaké a jinak 

tam nic v podstatě není. Že ona užívá ten Facebook, je to pro mne rychlé, tak ji to tam pošlu, 

že mi to tolik neudělá. Ale jinak nevím, přes ten Facebook komunikovat s lidma mne nebaví.“ 

(Nora)

Sociální funkce médií Pozitivní přístup Neutrální přístup Negativní přístup
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III. 2. 2. Negativita zpráv jako modifikátor v užití médií

Vzhledem k zpravodajským relacím matky často vypovídaly o vyvolaném pocitu strachu.  

V domácnosti u Lucky, když sleduje zprávy, jejími slovy: „Prostě chytnu depku“ (Lucka). 

Proto si jde pustit zábavný pořad na druhou televizi. Další matka přestala poslouchat rádio, 

které užívala k informační saturaci. „Jako poslouchala jsem jednu dobu Český rozhlas i kvůli 

tomu, kvůli zprávám a tak, ale pak mne to začalo hrozně znervózňovat, jak se furt mluvilo o té 

Ukrajině. Tak teď jsem to ne to…(neposlouchala), ale teď jsem se k tomu vrátila k tomu 

Českému rozhlasu.“ (Marta II)

V době na mateřské dovolené je strach o dítě zvýšený. U matky, která je v nové roli a má 

plnou zodpovědnost o dítě, se projevují hormonální změny, které mají vliv na její psychickou 

stránku, ale je také často fyzicky vyčerpaná především z přerušovaného spánku. Zprávy, které 

převážně obsahují zpravodajskou hodnotu negativity, jsou proto často záměrně vynechávány a 

tím i modifikují užívání médií na mateřské dovolené.

III. 2. 3. Média jako chůva v domácnosti

Vedle naplňování svých potřeb matky užívají média na mateřské dovolené z důvodu potřeby 

zajistit chod domácnosti, tedy provést určité rutiny. I tam, kde matky samy neužívají média, 

jsou konzumenty mediálních obsahů děti, pro které se média stávají chůvami. Tato strategie 

užití médií na mateřské dovolené je praktikována ve všech domácnostech. Důvody, které 

matky k tomuto užití vede, jsou různé, od vytvoření si prostoru sama pro sebe, například 

klidné vypití kávy, až po zajištění bezpečnosti dítěte, kdy při vykonávání domácích rutin, 

například přiložení paliva v kotelně nebo krájení masa v kuchyni, chce mít matka bezpečnost 

dítěte pod kontrolou.  Její rozdílnost lze také spatřit v regulaci médií v domácnostech.

III. 2. 4. Shrnutí

V rámci této kapitoly jsem se zabývala tím, čím jsou média pro matky důležité a jaké jejich 

funkce jsou převážně využívané.  V každé domácnosti měla média pro matku jiný význam. 

Na jedné straně jsou média využívána pro informační saturaci. Na straně druhé jsou užívána 

pro odpočinek, relax či zábavu. V rámci funkce sociálního kontaktu můžeme sledovat jejich 

extenze a substituci, kdy jsou matky s rodinou a přáteli v kontaktu pomocí sociálních sítí 

vzhledem k neolokaci rodin a také vzhledem k upoutání matky v době mateřské dovolené na 

místo v domácnosti, kdy jí denní rutiny neumožňují větší pohyb mimo domov. 
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III. 3. Mediální politika v rámci výchovy dětí

Děti se dostávají ke sledování mediálních pořadů tím, že jim rodiče tyto pořady pouštějí. 

Paradoxně - rodiče jsou iniciátory dětského sledování, ale na druhou stranu se snaží jejich 

sledování regulovat. Tato regulace vychází především z postojů matky, z jejích negativních 

postojů k užívání médií dětmi. Samotnou regulaci médií lze označit jako extenzi rodičovské 

starosti o dítě. Rodiče se starají vedle ochrany zdraví dítěte nebo vedle zajištění jeho 

materiálních potřeb také o jejich ochranu před negativními vlivy médií. Regulace jsem 

roztřídila do následujících kategorií. 

III. 3. 1.  Regulace médií jako extenze rodičovské starosti o dítě

III. 3. 1. 1. Obsahová regulace 

Jmenovaná regulace matkou na mateřské dovolené zahrnuje primárně pouštění pohádek pro 

děti. Ty jsou buď v televizní nabídce, nebo v programu studia Déčka, který je preferován.  

Jeho program cílený na děti a hlavně vymístění reklam v něm je zásadním kritériem 

rodičovského výběru. Další častou strategií této regulace je samotný výběr pohádek ať 

z Youtube, nebo z DVD. Přesto, že matky uvádějí, že vybírají podle toho, co se jim líbí, 

rozsah obsahové regulace lze roztřídit do určitých dimenzí.

Minimální obsahová regulace 

Rodiče vedle pohádek umožňují dětem přístup i k programu pro dospělé.  Regulaci zvažuje 

matka, když spatří projev dítěte. „Barunka většinou, když tam vidí, když se to náhodou  přepne 

jinam, a někdo tam, já nevím, pláče. Já už nevím, co tam bylo, že auto srazilo kočárek, ona to 

strašně špatně nese. Takže já ju nenutím.“ (Jindřiška II). V jiné domácnosti, kde je minimální 

obsahová regulace, je zpozorováno nežádoucí chování dítěte, ale primární je oblíbenost 

pohádky dítěte. „Jo. Protože Honzík třeba má rád Příšerky s.r.o anebo Fazole Kill Beena a 

tam prostě jsou pistole, že jo a potom jakože strašidla a on to dělá na Natálku.“ (Alena) 

V této domácnosti je kulisní užití médií, kdy se děti dostanou také k programu matky. 

Déčkové menu – regulace podmíněná médii

Do této kapitoly jsem zařadila obsahovou regulaci, která je především podmíněna nabídkou 

vysílacím médiem, tedy televizí. Dominantou je zde pořad Kouzelná školka, která je cílená na 

malé děti. Děti v této kategorii nemají přístup k obsahům pro dospělé, ale rodiče spoléhají na 
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nabídku televize. „Hrozně ho baví Kouzelná školka. To zbožňuje. A potom teď se dívá na tu 

Planetu Jó. To je tak jako na hraně, to mne úplně nebaví, ale dá se to.“ (Běla)

Zúžený výběr

V této kategorii má televizní vysílání  pro děti primárně  význam  portfolia, ze kterého rodiče 

provádějí užší výběr obsahů pro děti: „Matyášovi pouštím dětský pohádky na televizi, ale teď 

jsem to zredukovala, že mu to nepouštím z těch dětských programů, jako že z Déčka a toho 

Barandovu, ale mám to nahraný na disku a z toho disku mu pouštím to, co chce. Protože jsou 

tam ty reklamy na různé hračky a různé předměty a to je ničící, ať je to Barbína do vany a 

nebo růžový poník, tak všechno by chtěl, tak řeším tuhle variantu, že si to stáhnu a potom 

pustím.“ (Jindřiška I)

Maximální obsahová

Regulace obsahů se skládá jak z úženého výběru, ale rodiče dávají důraz na svoje preferované 

obsahy, které nejsou moc obměňované: „No, já jim to pouštím pořád dokola. Zas tak moc 

novinek jako nemají.“ (Mirka) V rámci této regulace probíhá předběžná cenzura. Rodiče 

dopředu zhlédnou pohádku a potom se rozhodnou dle obsahu, zda ji dítěti pustí.  Matky 

preferují  obsahy, které jsou edukativní a dítě rozvíjejí. Často se zde jedná o matky, které mají 

pozitivní postoj k pohádce Prasátko Pepa, které probírám v samostatné kategorii.

Obsahová 

regulace

Minimální  

obsahová regulace

Regulace 

podmíněná médii
Zúžený výběr

Maximální 

regulace

III. 3. 1. 2.  Regulace časová

Časová regulace médií pro děti koresponduje s časovým rámcem dětského užití médií. V této 

regulaci se projevuje především intenzita, se kterou se matky vkládají do užití médií dětmi a 

regulují přání dítěte se dívat a nebo televizní nabídku z pohledu času.  

Minimální časová regulace koresponduje s kategorií kulisní časový rámec pro děti. Zde 

matka nevytýčila žádné časové omezení dětského diváctví. V této kategorii ale dítě nemusí po 

celou dobu sledovat obsahy.  I když nejsou praktikovány žádné regule, děti často sami svoje 

diváctví ukončují.
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Regulace podmíněná médii

Matka nestanovuje sama časové omezení, ale ukončuje dětské sledování na základě závěru 

mediálního obsahu. Někdy určí přesný čas sledování sama matka. 

„Regulujete to nějak?“

„Jo regulujeme. To se dívá na hodiny a až spadne rafička, víš máme rafičkový hodiny. 

Dostaneš prostě pětačtyřicet minut, až spadne praporek, tak jdeš pryč, vypíná se počítač. A on 

to dodrží. On řekne: „tatínku za chvíli spadne praporek a to končí,“ ale nediskutuje. Prostě 

spadl praporek, konec.“ (Drahomíra)

Regulace určená matkou

Časová regulace matkou je praktikována tak, že matka určuje přesně, kolik času bude během 

dne věnováno médiím. Děti u nich tráví minimální dobu. Matky se snaží, aby média hrála 

během všedního dne minimální roli.  Například v této domácnosti ani přání dítěte nehraje roli. 

Primární je časově omezit dětské sledování:

„Děláte nějaké restrikce nebo regule ohledně užívání?“

„Jo dělám. Maximálně večer a úplně maximálně hodinu, i tak je to moc na takový děcko… 

Někdy ráno 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.“ 

(Magda)

Regulace časová
Minimální časová 

regulace

Regulace podmíněna 

médii

Regulace určená 

matkou

III. 3. 1. 3. Regulace prostorová

Regulace prostorová byla významná ve dvou případech. Matky měly zásadně rozdělený 

odpočinkový prostor, kde striktně odmítaly užívání médií. Reakce Magdy na koupený tablet 

otcem: 

„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… „
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„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, 

že musí mít v ložnici připojení na televizi. Já jsem říkala, jestli tam dá tu televizi,  tak že se 

s ním rozvedu.“ (Magda)

Vzhledem k uspořádání různých domácností nelze prostorovou regulaci třídit. Kde je 

praktikována vzhledem k povaze médií a prostoru, jsem tuto regulaci začlenila pod extenzi 

médií v rodičovské starosti o dítě jako rozšířenou, kdy se matky snaží tento sociální rozsah 

médií omezit co nejvíce.

III. 3. 1. 4. Shrnutí

Regulování médií pro děti můžeme pojmout jako extenzi médií ve starosti o dítě. V tomto 

ohledu jsou média na jedné straně praktickým pomocníkem v domácnosti, kdy jsou brány 

jako chůvy, které se starají o děti, když matka potřebuje zajistit chod domácnosti, ale na druhé 

straně musí hlídat chůvy, aby na nich děti nebyly tolik závislé. Regulace je především brána 

jako ochrana před závislostí dítěte na médiích. Čím větší regulace, tím je intenzivnější 

mediální extenze starosti o dítě. 

Minimální extenze Tato se projevuje u matky, která zasahuje minimálně do obsahové 

a časové regulace. Média v domácnosti jsou v nadstandardním vybavení a časový rámec 

matky i dítěte je většinou kulisní.

Extenze projevená Tuto míru v péči o dítě lze sledovat v domácnostech, kde se projevuje 

zásah matky do regulace časové a obsahové, ale vedle toho se ještě prosadí  televizní či 

internetová nabídka médií pro děti nebo přání dítěte.

Extenze intenzívní Dominantním je postoj matky k médiím. Rozsah regulace médií je nejen 

v obsazích, ale i v prostorovém užívání médií. Matka se snaží média co nejvíce vytěsnit 

z denního užívání dítěte.  V těchto domácnostech se projevuje extenze médií v péči o dítě.
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Extenze médií v péči 

o dítě

Minimální extenze 

médií

Extenze médií 

projevená

Intenzívní extenze 

médií

III. 3. 2. Role otce v mediální výchově

Původní záměrem bylo orientovat se pouze na matku, která přes den po většinu času provádí 

domácí mediální politiku jak pro své osobní užívání médií, tak pro děti.  Postavení otce 

v postojích ovšem nelze vynechat. Přístupy k jejich mediální politice domácnosti se liší. Na 

jedné straně se ukazuje jeho tradiční obraz, kdy s příchodem otce nastává změna v užívání 

médií. Ta se projevuje většinou tam, kde hraje televize svoji dominantní roli. Na druhé straně 

této škály se otec zapojuje aktivně a kooperuje s matkou v mediální výchově dítěte.  Role otce 

v mediální politice není v některých domácnostech významná, anebo právě naopak uvnitř 

těchto dimenzí se mediální politika stává střetem  postojů rodičů.

Kooperativní

V těchto domácnostech se otec aktivně podílí na regulaci médií v rámci mediální výchovy 

dítěte. Otec s matkou kooperuje a oba vytvářejí  společnou strategii v mediální výchově. 

V tomto ohledu zase minimalizují roli médií v rodině. „Ale řekli jsme si s Jirkou, že jí 

nebudeme pouštět nic, co bysme předem neviděli.“ (Marta II) Na druhé straně s sebou takový 

přístup nese intenzivní extenzi médií v péči o dítě.

Minimální

Otec není zapojen v mediální politice matky.  Zde jsou zahrnuti i otcové, kteří nebydlí trvale 

v domácnosti. Může to být kvůli vzdálenému zaměstnání otce nebo spolu rodiče nežijí. 

Dominantní je proto mediální politika matky.

Konfliktní 

V těchto domácnostech se střetávají odlišné názory otce a matky na mediální politiku: 

„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.“ (Magda) Střet názorů jsem mohla sledovat i v domácnosti, kde otec rodiny 
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pochází z africké země. Matka se snaží co nejvíce regulovat média vzhledem k dětem, protože 

v jejím dětství televize měla minimální roli. Volný čas byl vyplněn tvořivými aktivitami. 

Opačný přístup v této rodině byl u otce, který byl vychováván tak, že televize a hraní her bylo 

stěžejní náplní jeho volného času, protože dnes prarodič samoživitel byl většinu doby 

zaneprázdněn. Zde bych nepřeceňovala vliv kultur, protože větším vlivem na užívání médií 

tohoto rodiče byla pracovní vytíženost jeho otce v dětství.

Dominantní

S příchodem živitele se mění mediální politika. Otec nekooperuje a zapojuje se do mediální 

politiky, ale matka i děti se podřizují přání otce. Otec většinou vyžaduje klid na zprávy a 

vyhrazuje si právo i na další pořady jako je sport apod. U většiny domácností se s příchodem 

otce užití médií rozšiřuje. Paradoxní případ dominance otce je u Drahomíry, kdy se mediální 

politika domácnosti zásadně mění a to tím, že se konzumace mediálních obsahů eliminuje. 

Dochází zde k autoregulaci, aby nebyl status matky v očích manžela snížen.

„Když přijde manžel domů mění se něco ohledně užívání médií?“

„Jo, když přijde, tak vypíná se každopádně, když je rozehraná nějaká věc na internetu u mne 

na počítači. Jako třeba vaření nebo co on by jako neuznal jako seriál. To třeba já pracuju a 

pustím si k tomu kulisu. Slyším, že cvaknou dveře, tak to vypnu. Když jede Kraus, tak to nevím. 

On by ale manžel nic neřekl, ale mně je to blbý.“ (Drahomíra)

Role otce

v mediální 

výchově

Kooperativní Minimální Konfliktní Dominantní

III. 4. Fenomén Prasátko Pepa

Jedním ze zajímavých jevů, který se vytvořil mimo hlavní zaměření výzkumu tím, že se 

během rozhovorů objevoval, byl postoj narátorek k pohádce Prasátko Pepa. Tato pohádka 

byla neobvykle často zmiňována vedle preferovaných  tradičních  českých pohádek ve většině 

rozhovorů. Později jsem se i záměrně dotazovala, pokud narátorka pohádku nezmínila. 

Pohádka Prasátko Pepa britské produkce rozděluje přístupy jednotlivých matek. U dětí je 

většinou kladně přijímána, tím se myslí, že děti u pohádky vydrží nebo si ji děti přímo 

vyžadují. Na jedné straně je pohled matky negativní, ale přesto na přání dítěte je obsah 

akceptován. V jednom případě je tento postoj ovlivněn názorem otce, kdy došlo i k eliminaci 
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přístupu dítěte k obsahu. Na druhé straně spektra je tato pohádka velice pozitivně vnímaná. 

Negativní argumenty se zabývají animací, rolí genderu a zobrazením role otce. Pozitivní 

argumentace matek se týká vzorce chování rodiny a  přiměřenosti předávání informací 

vzhledem k věku dítěte. „Jediná výjimka je Prasátko Pepina, protože jsem si to jako… 

koukala jsem na to s ní a tam jako tam jsou tý situace, že vysvětlují, jak by se měla zachovat, 

jak by měla jakoby, jak to mám říct? Jsem se trošku do toho zamotala. Jako já to nedokážu 

pořádně vysvětlit. Slaví se tam narozeniny nebo tohle. Tak je to ukázka. Tatínek má 

narozeniny, tak mu vyrobíme nějaký dáreček. Koupíme, uděláme mu dort. Prostě líbí se mi ta 

pohádka, i když není naše, jestli je americká nebo… to nevím to jsem nezkoumala. Jo a mluví 

se tam hlavně… jo pardon, ještě vlastně v tý pohádce, když je nějaká situace, kterou teoreticky 

by to dítě ještě chápat nemuselo, tak tam mluví takový hlas jakéhosi pána, vypravěče a on 

jakoby tu situaci vysvětlí a vysvětlí to přímo pro ty děti. Že to pochopí i to.“ (Pavla II)

Negativní přístup vzhledem k  animaci  se projevil u matky, která obsahy pohádky naopak 

nekontrolovala. 

Adéla:

„To je strašný.“ 

„A proč?“

„Prasátko Pepa je holka, no a jmenuje se Pepa. Myslím si, že je to škaredě nakreslený a že to 

ani není hezký, víš a mu se to líbí a je to jediný u čeho vydrží, alespoň deset minut.“

„A ty by jsi mu to nepustila jinak?“

„Ne, nepustila. Ale on jak na to přišel, že to existuje a Prasátko Pepa – ahoj.“

„Jako nechtěla jsi mu pustit Krtečka nebo něco jiného?“

„Zkoušeli jsme, ale on u toho nevydrží.“

„Takže u tohohle vydrží. A co se ti na tom ještě nelíbí?“

„Je to takový divný, někdy si to pusť. Uvidíš. Fakt je to škaredě nakreslený.“

U tohoto jevu lze vysledovat, kde se mezi tradiční dětské pořady mediální výchovy, které 

rodič pouští a vybírá vzhledem ke svým osobním zkušenostem z dětství, například za všechny 

demonstrující Krteček, dostává pořad zahraniční produkce, který je po obsahové stránce 

(jednoduché vzorce chování) a také po formální stránce (jednoduchá animace) cílen 

k přiměřenosti věku dítěte.  Zajímavý je přístup narátorky, která pohádku vnímá 

z výchovného hlediska pozitivně, ale odmítá „nové trendy“  genderu. 
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Jiřina:

„Tak záleží na tom, na co se dívají. Když je to třeba, já nevím, mně se třeba líbilo to Prasátko 

Pepa. Mne to tedy strašně iritovalo, ale je to takové edukativní.“

„Proč?“

„Protože je tam ten tatínek úplně neschopnej. Takovej tlustej a hnusnej a furt ho ponižuje ta 

maminka, tak mi to přišlo takový rozčilující. Tam je to hrozně, takový ty stereotypy. Mne třeba 

rozčilujou ty americký a anglofonní pohádky, že tam se strašně jakoby preferuje ta genderová 

vyváženost, takže tam prostě na stavbách pracují ženy a muži jsou tam neschopní a válí se u 

televize, mně to přijde, já nevím, ale mne to hrozně rozčiluje. „

„A Proč?“

„Já nevím, já mám ráda, že ten muž, že člověk k němu může trošku vzhlížet, aspoň v těch 

pohádkách a ne, že je tam hroznej nekňuba. To je potom hrozný.“

Otázka genderu ale také v jiné rodině zapříčinila, že rodiče na základě impulsu od otce 

pohádku úplně eliminovali. 

Pavla I:

„Tak třeba Honza to malé pustil a říkal, to už jí nepouštěj, to je strašný. Jako speciálně 

Prasátko Pipina, to jsme teda fakt jako úplně odbourali. To je úplně šílený. Ona by se na to 

jako dívala, ale my jsme to skrečli.“

„Co se Vám na tom nelíbilo?“

„Tatínek je tam za hrozného hňupa. Ale fakt celou dobu. Je to fakt strašně takový, jako tatínek 

je úplně hroznej blb a je úplně neschopnej a  ty děcka si z něj utahujou brutálním způsobem. A 

jako že to není vtipný, není to ani hezký. Je to prostě úplně odporný. Takže Prasátko Pepina 

ne.“

Pohádka Pepa Pig je zajímavým jevem, kdy možnosti nových médií „nabourávají“ mediální 

výchovu dítěte v době, kdy hlavním opinion leader nejen mediálních obsahů pro děti jsou 

rodiče. Po analyzování negativních a pozitivních přístupů matek jsem si nakonec položila 

otázku, proč právě Prasátko Pepa přitahuje tak děti? Hlavní příčinou je to,  že se pohádka 

zabývá samotnou rodinou a vztahy v ní v každodenním životě, vlastně tím, co dítě nejvíce 

obklopuje. 

Další zajímavostí je, že se tento obsah stal i předmětem ve výměně názorů mezi dvěma 

generacemi, kterou zmínila Marta II, jejíž výpověď zařazuji do  spektra pozitivního přístupu k 

obsahu: 
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„Probíráš s Jirkou doma nebo i s někým jiným, co se má pustit. Nebo jestli jste se bavili o 

tom, co se pustí, jestli to má vliv?“

„S Jirkovou mamkou jsme jenom narazili na Prasátko Pepinu.“

„To mne zajímá.“

„A oni tam viděli, že oni se dívají i neteř a synovec. Oni bydlí vedle nich. A prostě jim to 

přijde strašně primitivně nakreslený. „To bych uměl nakreslit taky“, že děda. Ale říkám, to 

sice jo, ale že mi to přijde jako docela pěkná pohádka pro ty malý. Že je tam ukázaná celkem 

fungující rodina, maminka, tatínek, děti. Ta Pepina vždycky něco vymyslí, pak to třeba zkazí, 

ale dokáže to napravit, omluvit se třeba. Že mi to přijde docela pěkná pohádka. Že ti tvůrci 

chtěli dětem ukázat nějaký harmonický svět, asi. Že i v těch… že je tam i občas nějaký 

konflikt, ale že to celkem pěkně řeší.“

V souvislosti s tímto jevem mne napadají další otázky a dovoluji si konstatovat, že pohádka 

Prasátko Pepa (Pepa Pig) by byla  předmětem samostatného výzkum publika nebo obsahové 

analýzy v českém prostředí.  Vzhledem k tomu, že ne u všech hrála tato pohádka tak 

dominantní roli, následující škála obsahuje i postoj nevyjádřený.

Pohádka PP Pozitivní postoj Nevyjádřený Negativní postoj

III. 5.  Média v rámci tří oblastí

V rámci tří oblastí jsem chtěla zjistit, zda se užívání médií neliší vzhledem k těmto oblastem. 

Výraznější vliv na užívání médií má povaha vzdělání a tedy i zaměstnání matky, ale hlavně 

vzorce chování, které si přinesly do mediální výchovy z dětství. Tam, kde jsem očekávala, že 

matka na mateřské, která vyrůstá na sídlišti a bydlí teď v bytě, bude mít sklon k větší 

konzumaci médií, je spíš praktikována důslednější regulace médií než u matky, která bydlí 

v rodinném domě. 

Nevýznamná  role médií

V rámci role médií na mateřské dovolené jsem mohla zaznamenat dvě výrazně rozdílné 

domácnosti, kde v jedné domácnosti situované na vesnici jižní Moravy mají média roli 

minimální. Matka nemá potřebu informací z médií, protože nejsou zásadní pro její dosah 

fyzický. „Já to nepotřebuji ty informace. Mně je jedno, co dělají na vládě. Nebo co  s tím 
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udělám, že někdo někoho zabije? Ty informace nepotřebuji, protože  s tím nic neudělám. Nebo 

všichni řeší Ebolu a já o tom nic nevím. Já to nechci vědět. Všichni jsou z toho vystreslí, tak 

proč to slouchají?“ (Kamila).  Média jsou zde ve standardním vybavení - počítač, televize, 

rádio. Telefon je základní na volání a posílání SMS. Matka nevyužívá pomocí médií 

informace k zajištění domácnosti nebo péči o dítě a nepreferuje ani zábavní funkci médií. 

Internetovou poštu si založila z důvodu hledání zaměstnání. V domácnosti se média využívají 

minimálně. Volný čas dítě tráví na dvorku „On jde radši ke slepicám“ (Kamila), nebo se 

svými bratranci, protože rodina narátorky bydlí ve stejném domě a širší rodina bydlí ve stejné 

vesnici. Auto je využíváno minimálně a je společně provozováno s dalšími příslušníky rodiny. 

V této domácnosti mají média minimální vliv. Matka svůj volný čas tráví venku. Večer je 

vyplněn buď spánkem nebo občasným navštívením koncertu nebo restaurace. Otec média 

také nevyžaduje.

Významná role médií

Druhá diametrálně odlišná domácnost je v Praze, kde matka převážně tráví čas doma s dětmi. 

V diskuzi mimo rozhovor si postěžovala: „Tady ani nemáš pořádně kam s těmi dětmi jít. 

Kdyby tady byl aspoň blízko park.“ (Lucka). Televize je zapnutá jako kulisa. Média jsou 

užívána ve všech variantách. V domácnosti je více než jedna televize. Dále je vybavena 

notebookem, tabletem a smartphone. Platby probíhají přes internetové bankovnictví 

v mobilním telefonu. Matka využívá média k potřebě se zabavit,  sledovanými pořady jsou 

seriály, například Ulice. Otec je dominantní, vyžaduje ticho při zpravodajských relacích. 

Večery jsou převážně vyplněny televizí. Média jsou využívána v autě vzhledem k delším 

cestám za rodinou, jejíž část žije za hranicí České republiky. Média jsou v autě využívána i 

při vzdálenějších cestách na dovolenou. V této domácnosti je role médií maximální.

V rámci tří oblastí jsem nezaznamenala společné rysy užívání médií na mateřské dovolené, 

které by se vztahovaly k jednotlivým oblastem. Ale mezi matkami jsem našla dva odlišné 

příklady, kde roli médií může určovat i prostředí vesnice nebo města, ve kterém matka svoje 

děti vychovává.

III. 6. Paradigmatický model a  zakotvení mediální politiky na MD

Následují diagramy a tabulky. První zobrazuje paradigmatický model mediální politiky 

domácnosti lineárně, zde můžeme vidět dvě paralely. Druhý model je ztvárněn pomocí 
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diagramu.  Další tabulka přestavuje samotné zakotvení  mediální politiky na mateřské 

dovolené.

1. Lineární ztvárnění mediální politiky

Potřeba matky
(informační, 

relaxační, 
sociální)

Mediální 
politika 

domácnosti

Užití médií
(televize, 

internet, rádio)

Domácí rutiny, 
Postoj matky 

k médiím

Saturace 
(Informační, 

relaxační, sociální)

Potřeba matky 
něco udělat

Mediální 
politika 

domácnosti

Užití médií 
(televize 

internet, rádio

Domácí rutiny, 
postoj matky k 

médiím

Zajištění chodu 
domácnosti, péče o 

dítě
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2. Diagram mediální politiky

Intervenující 
podmínky

vliv otce, dopravní 
prostředek, 

zajištění chodu 
domácnosti, péče o 

dítě

Příčinné podmínky

potřeba sociálního 
kontaktu, 

informací, zábavy

Strategie jednání

Užití médií
(Televize Internet

Rádio)

Následky
Saturace 

informační, 
relaxační, sociální.

Zajištění chodu 
domácnosti, péče o 

dítě

Kontext

domácí rutiny, 
postoj k médiím

Jev

Mediální politika 
domácnosti v době  

MD
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3. Zakotvení mediální politiky

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
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Závěr

Pomocí zakotvené teorie jsem pro užití médií na mateřské dovolené zvolila pojem Mediální 

politika na mateřské dovolené. V matčině postoji k médiím se odráží soubor vlivů a potřeb, 

které se střetávají s péčí o dítě a s rutinním zajištěním domácnosti. Na jedné straně se 

v domácnostech objevuje mediální politika uvolněná, kdy média mají zásadní roli 

v domácnosti. Extenze v rodičovské starosti o dítě je minimální a média jsou užívána většinou 

ve všech variantách. V opačném případě mediální politika restriktivní minimalizuje roli 

médií. Extenze v rodičovské starosti o dítě je maximální a média jsou užívána v jedné 

variantě především s ohledem na jejich informační funkci. Další dvě politiky jsou 

modifikovány podle vybavenosti domácnosti médii nebo částečnou regulací médií. U 

Nevyhraněné mediální politiky nejsou média tak často užívána, ale jejich regulace není 

realizována. Semirestriktivní mediální politika se uplatňuje v domácnostech, kde jsou 

média důležitá pro potřeby matek, ale extenze médií v rodičovské starosti o dítě je také 

maximální.

Mediální politika Uvolněná Nevyhraněná Semirestriktivní Restriktivní

Znovu se vracím k podnětu, který mne přivedl až realizaci kvalitativního výzkumu. 

V případě, že bych použila postupu kvantitativního, který pracuje s tvrdými daty, mohly by 

závěry výzkumu potvrdit prohlášení mého bratra, že mediální politiku „ženský z kolbenky 

neřeší“. V mediální politice je více činitelů, které ovlivňují jednání matky než jenom její 

edukace, i když má nemalý vliv na to, jak jsou média užívána. Vztah k médiím si přináší již 

dětství a tuto zkušenost, kdy sama matka ve svém útlém věku pociťovala bezpečí domova, 

jehož součástí byly i známé Večerníčky, Studio kamarád a nebo třeba ranní rozcvička 

Československého rozhlasu, přenáší do prostoru vlastního rodinného prostředí. Tato 

zkušenost je hlavním hodnotícím kritériem, které matky pojmenovávají přiměřená míra. Proto 

lze spatřit přiměřenou míru v tom, jak se vytěsňují média z denního užití, nebo jak je 

vhodným celodenním společníkem. Zkušenost z dětství matek je utvářena dalšími faktory, 

především postojem partnera k médiím. Otec rodiny je většinou hlavním iniciátorem 

pořizování nových komunikačních technologií. I když mediální politika je především 

záležitostí matky, protože tráví v domácnosti s dětmi nejvíce času, hraje důležitou roli postoj 

otce k médiím. Čas trávený s médii je částečně modelován i pozorováním jejich užívání 
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v nejbližším okolí, u sousedů, mezi přáteli atd. Soubor všech těchto vlivů se projevuje 

v postojích matky k médiím, které jsou konfrontovány s každodenním praktickým využitím 

médií.

Téma diplomové práce mne pohltilo víc, než jsem původně předpokládala. Během roku 2014 

se změnilo užívání médií i v naší domácnosti. Vývoj dítěte se překlenul v druhém roce věku 

od stádia pravidelného denního spánku po stádium aktivního dítěte, které vyžaduje pozornost 

a vyžaduje mediální obsah, který jsme mu ukázali. Tento zlom proměnil i mediální politiku 

v naší domácnosti. V tomto novém stádiu sama sebe více kontroluji, kdy a jaká média 

pouštím a tuto praxi jsem přenesla i na otce našeho syna Filipa. Během výzkumu jsem vedla 

sama vnitřní boj, jestli využiji Filipova oblíbeného obsahu Pohádky o Mašinkách, usadím jej 

před monitor a svoji pozornost zaměřím na studijní záležitosti. Myslím si, že poznatky z praxe 

jednotlivých matek se mi dál ponesou ve výchově dítěte a budou i předmětem rozhovorů 

v rámci diskuzí matek o jejich mediální výchově. 

Určitou změnu v nahlížení na média jsem zaznamenala i u mých vyzpovídaných matek. Toto 

téma jsme probíraly častokrát i po ukončení provedeného výzkumu, když matky analyzovaly  

samy sebe, a docházely k novým hodnocením v jednotlivých přístupech při užívání médií. 

Často se klonily ke kritickým pohledům, neboť při hodnocení médií se obecně vracely spíše 

k účinkům médií než jejich vlivu na societální úrovni. Proto vzhledem k tomu, že každá 

matka svoji mediální politiku dělá podle jejich slov v přiměřené míře, jejich mediální politika 

zůstane i v budoucnosti případ od případu neměnná.
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Summary

The diploma these deals with a media policy on maternity leave is the subject matter of the 

thesis, which presents the results of a qualitative research of an audience by the grounded 

theory method. The analysis of various causes, conditions, contexts, strategies and 

consequences of media policies of individual speakers is based on the use of semi-structured 

interviews. I chose three research areas that were different according to population density 

area of a small town and villages - Tišnov. Area county town of Olomouc, the capital city of 

Prague. Difference of media policy in these areas was not detected. One part of the diploma 

thesis is devoted to parental attitudes toward fairy tale Pepa Pig, which the speakers often 

positively or negatively mentioned.

The media usage on maternity leave is a complex of attitudes not only of the mother but also 

of the father who can be in agreement with his partner in one household but in conflict in 

another household. Influences of parents childhood or of the nearest neighborhood is 

continuously reflected in individual strategies of the media policy.  A professional status of 

the mother and her needs offered by the media also plays a significant role. Last but not least, 

there is a conflict between mothers` own comfort when the media take over the role of a 

nanny and are a vital member of the household, and a childcare when the mother more or less 

regulates the role of the media in the early years of a child's life on the basis of her own 

experience, in other words  to a reasonable degree. Due to these influences and strategies on 

the one hand, the domestic media policy appears relaxed, when the media have a vital role in 

the household. Extension of parental concern for the child is minimal and the media are 

mostly used in all variants. Otherwise restrictive media policy minimizes the role of the 

media. Extension of parental concern for child is maximum and the media are used in one 

variant in particular with regard to their information function. The other two policies are 

modified according to the household facilities media or partial control of the media. 

Ambivalent media policy is applied where the media are often used, but their control is not 

implemented. Semi-restrictive media policy is applied in households where the media is 

important for mothers needs, but the extension of the media in parental concern for the child 

is also the maximum.
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