
Resumé 

Rigorózní práce „Mediální návyky předškolních dětí. Porovnání preferencí dívek a chlapců“ 

navazuje na diplomovou práci „Mediální návyky dětí ve věku 5-6 let“ a je jejím přepracováním 

a rozšířením. Práce hledá odpověď na dvě základní otázky: Jaké místo mají média v životě 

předškolních dětí ve věku 5-6 let? Jsou u dětí tohoto věku oblíbenější tradiční média (televize, 

časopisy, rozhlas, ale i knihy), nebo média nová (počítač, internet, mobilní telefon apod.)? 

Autor pak v roce 2014 a 2015 doplnil práci o další pohled, který se zaměřil zejména na korelaci 

mezi pohlavím a mediálními uživatelskými návyky předškolních dětí. 

 Odpověď na výše uvedené otázky autor hledal pomocí vlastního výzkumu, který se 

zaměřil na děti ze tří mateřských škol, jejich rodiče i učitele. Výzkum čerpal ze tří základních 

pramenů. Prvním zdrojem bylo dotazníkové šetření u rodičů dětí, druhým zdrojem dotazníkový 

průzkum u učitelů a třetím pramenem byly děti samotné – autor s nimi vedl strukturované 

rozhovory a zároveň s dětmi provedl několik jednoduchých experimentů. K analytickým 

metodám výzkumu patřila kvantitativní i kvalitativní obsahová analýza.  

 Závěry z kvantitativního výzkumu posloužily k ověření či vyvrácení několika hypotéz. 

Základní hypotéza předpokládala, že pětileté a šestileté děti si média elektronická v případě 

svobodné volby zvolí častěji než knížky nebo časopisy. Tato hypotéza se potvrdila v roce 2010 

jen částečně, v dalším výzkumu v roce 2014 se už ale s drobnou výjimkou (málo oblíbený 

rozhlas) ukázala jako platná. 

Z vedlejších hypotéz se potvrdila například ta, že většina předškoláků je v kontaktu 

s internetem. Na pracovní ploše počítače z řady nabízených ikon celkem 57 procent dětí 

označilo v roce 2010 prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. 

 Předškolní děti sledovaly televizi v roce 2010 výrazně méně, než bylo celkově v české 

populaci běžné – takový závěr přinesla data od rodičů, podle kterých se děti dívaly na televizi 

denně sotva jednu hodinu.  

Také podle učitelů se děti v mateřských školách s televizí a zejména s počítačem 

setkávaly jen zřídka, naopak pravidelně několikrát týdně jim někdo četl.   

Z rozhovorů s dětmi vyplynulo, že média mají u předškoláků své pevné místo. Důležitou 

roli měly v roce 2010 nadále pro děti klasické hračky (stavebnice, modely aut), hra se 

sourozenci, malování, kreslení nebo sportovní aktivity.   

Další výzkum v roce 2014 například ukázal, že pokud budou volit mezi akční 

počítačovou hrou a televizním pořadem s pohádkami a příběhy, vyberou si chlapci mnohem 

častěji počítačovou hru, zatímco dívky televizní pořad.    


