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Abstrakt

Cílem práce je zanalyzovat schopnost médií, zejména nových médií, konstruovat 

uživatelům pocit ontologického bezpečí. Změny, které s sebou přináší nové uspořádání 

světa přechodem z tradiční společnosti k moderní, jsou podle Antonyho Giddense 

příčinou ztráty nebo oslabení pocitu ontologického bezpečí jedinců ve společnosti. Je 

tomu tak zejména důsledkem časového a prostorového rozpojení světa, které je

dopadem globalizačních procesů a které způsobuje ústup komunikace tváří v tvář 

v relativně stabilním fyzickém prostoru a čase. Masová média slouží v moderní 

společnosti naopak jako jeden z hlavních prostředků sociální integrace a diferenciace.

Problematikou ontologického bezpečí se zabývá v 80. letech také obor studia televize 

v kontextu každodennosti. Právě televizi, v její původní podobě, vnímá jako zdroj 

ontologického bezpečí. Televize, s nástupem digitalizace a s ní související nezávislostí 

lidí na vysílaných obsazích, zaznamenala významné změny z hlediska její schopnosti 

poskytování ontologického bezpečí. Zároveň přestala v domácnostech existovat 

v izolaci a stala se pouze jednou z mnoha informačních technologií, které ve společnosti 

a domovech jedinců figurují. 

V kvalitativním sociologickém výzkumu budu formou individuálních hloubkových 

rozhovorů zjišťovat, zda mají nová média potenciál zastoupit tradiční médium televize 

v její původní funkci konstrukce ontologického bezpečí.

Abstract

Aim of the thesis is to analyze the ability of media to provide a sense of ontological 

security to their users.

Changes, related to the transformation of traditional society into a modern society 

caused in the opinion of Anthony Giddens a weakening of the sense of ontological 

security of individuals.



Such an outcome was a result of the space-time distanciation and individuals opting out 

of social systems as an impact of some globalization processes. Mass media in the 

modern society work as a main factor of social integration and differentiation. The 

ability to construct the sense of ontological security among its recipients is attributing in 

the field of television studies attributed to the traditional medium, television. But some 

basic characteristics of television broadcast and the role of television in households have 

changed with a digital television transition.

Employing the methods of qualitative sociological research I will analyze whether new 

media have the potential to substitute television in the role of providing the sense of 

ontological security among its users.
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):

Ve své práci se budu primárně zabývat problematikou ontologického bezpečí v souvislosti s užitím on-line obsahů nových 

médií. 

Pojem ontologického bezpečí je zmiňován v spolu s termínem „eskapismus“, který je používán v mediálních studiích a teorii 

masové komunikace a znamená fantazijní únik do imaginárních světů, zejména mediálních (Paul Felix Lazarsfeld a Herta 

Herzogová, výzkum mediálního publika, posluchačky rozhlasových nekonečných seriálů ve Spojených státech 30. let 20. 

století (tzv. daytime serials).)

Sociolog Anthony Giddens se zabývá problematikou ontologického bezpečí v souvislosti s eskapismem v knize Důsledky 

modernity. Médiím přisuzuje schopnost eskapismus nabízet jako součástí jejich širší schopnosti vytvářet tzv. ontologické 

bezpečí (snižování úzkosti, vnášení řádu a srozumitelnosti do života).

Dalším významným autorem zabývajícím se touto tématikou je například Janice Radwayová nebo Ien Angová.

Ontologickým bezpečím se budu zabývat v kontextu nových médií, které nabízejí alternativu ke konzumaci mediálních 

obsahu prostřednictvím tradičního média televize. Budu zjišťovat do jaké míry je „iluze“ ontologického bezpečí vytvářena 

pevným programem nabízeným producenty televizního vysílání a do jaké míry mediálním obsahem samotným nebo dalšími 

faktory.
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Ontologické bezpečí je označováno v některých publikacích jako jedna z funkcí televize. V této souvislosti se budu zajímat o 

to, zda je televize v této své „funkci“ novými médii zastupitelná.

Budu se snažit odhalit, zda je u respondentů rozlišena potřeba sociálního kontaktu a média samotného.

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků): 

Pomocí metod kvalitativního výzkumu budu sledovat problematiku ontologického bezpečí v souvislosti s novými médii u 

mužů a žen ve věku 45-50 let. Zvolená populace má zkušenost s monokulturou televize a aktivně používá on-line obsahy. 

Budu sledovat rozdíly mezi muži a ženami, kteří jsou zaměstnaní a nejsou zaměstnaní. Nezaměstnaní představují pro můj 

výzkum skupinu respondentů, která nemá výrazný program a náplň dne a bude mě zajímat, jakým způsobem se absence 

denního programu odráží v hledání ontologického bezpečí užíváním nových médií, jejich obsahů.

Pokusím se najít odpověď na otázku, zda přesunem od televize k novým médiím dochází ke ztrátě ontologického bezpečí, 

nebo zda má toto potenciál rozvíjet se i v prostředí nových médií. Zda ontologické bezpečí spočívá v daném režimu a 

pravidlech, která televizní program poskytuje, a jestli se přesunem tvorby programu z producenta na konzumenta jistota 

ztrácí. Budou mě zajímat strategie nastolení prožitku ontologického bezpečí při užívání nových médií. Jak je kompenzována 

pravidelnost, předvídatelnost a danost, kterou poskytuje televize? Mohou mediální obsahy, které si spoluutváříme fungovat 

jako zdroj jistoty, stejně jako je tomu u pasivně přijímané produkce televize? Má televize opravdu unikátní sílu nebo je to 

mýtus?

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):

1. Úvod – představení problematiky práce, předmětu zkoumání 

1.1. ontologické bezpečí

1.2. stará a nová média, užívání médií

1.3. využívání času, náplň dne, sociální kontakty, zaměstnaní vs. nezaměstnaní

2. Teoretická část práce - metodologie výzkumu - kvalitativní výzkum

2.1. Analýza dokumentů

2.2. Individuální hloubkový rozhovor, typy, postup, záznam, analýza, zpracování

3. Praktická část práce

3.1. Výběr vzorku populace

3.2. Hloubkové individuální rozhovory, polostrukturované, vedené s cílem získání dostatečného množství informací o 

analyzovaném problému v populaci a proniknutí do jeho hloubky. Nalezení příčin jednání a chování, motivů.

3.3. Interpretace získaných informací, zpracování

4. Závěr výzkumu

5. Použitá literatura

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):

Zaměstnaní a nezaměstnaní lidé ve věku 45-50 let v České republice. Počet respondentů bude cca 20, podle relevance a 



úplnosti dosažených informací. Základní skupinu respondentů budu získávat v okruhu svých známých, následně metodou 

sněhové koule“, případně navážu spolupráci s úřadem práce kvůli doplnění respondentů ze skupiny nezaměstnaných.

Metody (techniky) zpracování materiálu:

Kvalitativní metody sociologického výzkumu – individuální hloubkové rozhovory polostrukturované, audio záznam.

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

∑ GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3

Významný britský sociolog vstoupil touto knihou výrazně do soudobé diskuse o povaze doby, v níž žijeme. Neklade 

si akademické otázky o vztahu modernity a postmodernity, ale srozumitelně, současně však na vysoké teoretické 

úrovni, analyzuje reálné problémy, s nimiž se setkáváme v běžném životě a v politickém a veřejném diskursu: 

problém jistoty a nebezpečí, důvěry a rizika, proměněné role prostoru a času, změn v institucionální struktuře 

pozdně moderní společnosti, globalizace a jejích důsledků atd. Giddens formuluje originální stanoviska a otevírá 

nová témata, jako je problém důvěry v abstraktní systémy, fenomén tzv. reflexivity, vztah důvěry a ontologického 

bezpečí a další.

∑ MORLEY, David. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Routledge. 1986. 178 s. ISBN: 

0415039703

Kniha o melancholii, problematice sociální turbulenci, nespokojenosti, občanské válce. Zkoumání příčin a prevence 

politických nemocí, krizí, konfliktů.

∑ SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994.

Televize je ústředním rozměrem v našem každodenním životě, a přesto se její význam a účinnost se liší v závislosti 

na individuálních okolnostech zprostředkovaných sociálními a kulturními světy, které obýváme. V této knize, Roger 

Silverstone zkoumá záhadu televize, způsob jak televize našla cestu hluboko do struktury našeho každodenního 

života.

∑ MORLEY, David, SILVERSTONE, Roger. Domestic Communication – Technologies and Meanings. 1990.

Článek o integraci návyků sledování televize do domácího rámce charakterizovaného časem a prostorem.

∑ JENKINS, Henry. Convergence Culture. Where old and new media collide. New York University Press. 2006.

Definuje tři základní koncepty, které se prolínají všemi kapitolami - konvergence médií, participační kulturu, 

kolektivní inteligenci. Autor vysvětluje roli konvergence médií v kontextu původního paradigmatu digitální 

revoluce. Stará média nebudou naráz nahrazena novými, budou koexistovat a jejich interakce budou komplexnější.

Konvergence médií není cíl, ale živý proces, ve kterém všichni účastníci neustále reagují a obnovují rovnováhu na 

různých úrovních.

∑ DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Univerzita Karlova. 2002. ISBN 80-246-0139-7, 374 

s. 

Publikace se zabývá poměrně obšírně technikami kvantitativního výzkumu včetně kapitol vysvětlujících statistické a 

matematické zákonitosti, bez kterých se ve vyhodnocení výzkumu neobejdeme, a stručněji přednáší metody 

výzkumu kvalitativního. V jednotlivých odděleních knihy má student získat vědomosti z okruhů: redukce dat, 



zkreslení dat, experiment, pozorování, hypotézy, výběr vzorku, metodologie kvantitativního výzkumu, kroky 

výzkumu, nástroje sběru dat, statistika – korelace, regresní analýza, vícerozměrná regresní analýza, kvalitativní 

výzkum, srovnávací výzkum.

∑ HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. 2004. 736 s.

Autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních 

a sociálních oborů. Výklad ilustruje na řadě příkladů, probírá etapy empirického výzkumu a základní pojmy 

statistiky, popisnou statistiku, nezbytné partie z teorie pravděpodobnosti, testování hypotéz, korelační a regresní 

analýzu, neparametrické metody a hodnocení kvalitativních dat, základní metody analýzy rozptylu a vybrané 

metody vícerozměrné analýzy. Kniha obsahuje jako první u nás také informace o metodách zpracování 

kvantitativního systematického přehledu, které se používají v metaanalytických studiích.

∑ TRAMPOTA, Tomáš - VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-

7367-683-4

Kniha představuje přehled základních metod uplatňovaných akademickým a komerčním výzkumem pro zkoumání 

médií, a to jak pro výzkum mediálních organizací, mediálních sdělení, i mediálních příjemců a účinků na ně. Text se 

snaží přemostit propast mezi akademickým výzkumem a výzkumem komerčním. Každá z kapitol sestává z 

teoretického pojednání o metodě, návodu její aplikace a příkladu výzkumu z praxe.

∑ HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

Příručka ukazuje, z jakých zdrojů metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní výzkumné plány 

užívané v této oblasti. Popisuje kvalitativní metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretaci. 

Pozornost věnuje i počítačovým nástrojům sloužícím kvalitativnímu výzkumu, psaní zprávy o výzkumu a hodnocení 

jeho kvality.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let)

∑ PRAŽÁKOVÁ, Hana. Vztah užití televize a nových médií v diváckých zvycích středoškolských teenagerů. Praha, 

2012. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Irena Reifová, Ph,D.

∑ LACINOVÁ, Eva. Senioři ve světě nových médií. Praha, 2012. 170 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové 

práce Mgr. Radim Wolák 

∑ ZVĚŘINOVÁ, Zuzana. Profil publika pořadů typu reality show vysílaných v českých televizích s důrazem na 

motivy sledování pořadu Hotel Paradise u vysokoškoláků. Praha, 2014. 97 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D.

∑ SYROVÁTKOVÁ, Eva, Role starých a nových médií v každodenním životě blue collars. Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce: Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

∑ KRÁL, Vít. Single ženy současnosti: kvalitativní výzkum. Praha, 2009. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.

Vedoucí práce: PhDr. Hana Maříková



∑ FAUSTOVÁ, Markéta. Užívání nových médií z rituálového hlediska se zaměřením na sociální sítě. Fakulta 

sociálních věd, Univerzita Karlova. . Vedoucí diplomové práce Mgr. Radim Wolák.

∑ VELIČKOVÁ, Markéta, Výzkum publika: mediálni politika na mateřské/rodičovské dovolené. Praha, 2015, Fakulta 

sociálních věd, Univerzita Karlova. Vedoucí diplomové práce Mgr. Iva Baslarová, Ph.D
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1. Úvod

Se vznikem kapitalistické organizace výrobních vztahů, ve kterých dominuje trh, 

dochází k přechodu od tradičního uspořádání společnosti ke společnosti moderní. Tyto 

změny jsou také spojovány s obdobím tzv. buržoazních revolucí a osvícenstvím.

Moderní společnost vznikla důsledkem komplexu změn způsobených 

socioekonomickými a sociodemografickými procesy, industrializací, urbanizací, 

migrací, sociální mobilitou.

Ve společnosti tradiční byly vztahy utvářeny tradovanými zvyky, pravidly chování, 

které se opíraly o hodnotový systém minulosti, určujícím kulturním vzorcem života bylo 

náboženství.

V moderní společnosti, s jejímž vznikem souvisí také vznik prostředků masové 

komunikace, jsou blízké mezilidské vztahy, typické pro tradiční společnost, nahrazeny 

vztahy „na dálku“, které masová média, sloužící jako základní nástroj přenosu 

informací, zprostředkovávají. Masová média slouží v moderní společnosti zároveň jako 

jeden z hlavních prostředků sociální integrace a diferenciace.

Tato nová organizace společenských vztahů s sebou přináší řadu komplikací, se kterými 

se jedinci musí v běžném životě potýkat. Tzv. časové a prostorové rozpojení světa1, jako 

důsledek globalizačních procesů, s sebou přináší ústup komunikace tváří v tvář 

v relativně stabilním fyzickém prostoru a čase. 

Změny, které s sebou nové uspořádání světa přináší, jsou podle Antonyho Giddense2

příčinou ztráty nebo oslabení pocitu ontologického bezpečí jedinců ve společnosti.

Problematikou ontologického bezpečí se v návaznosti na práce Giddense zabývá v 80. 

letech obor studia televize v kontextu každodennosti. Právě televizi vnímá jako zdroj 

ontologického bezpečí3. Důvodem je schopnost televize v rámci své každodennosti 

strukturovat den, rutinizovat náš čas a prostor, nastolit pravidelnosti a řád, a tím pomoci 

vypořádat se s chaosem a pocity úzkosti.

1 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3

2
GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3

3 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994
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Nástup nových médií, založených na počítačových technologiích (později sítích), ke 

kterému došlo začátkem devadesátých let dvacátého století, staví však do nového světla 

některé teorie z oblasti mediálních publik a uživatelů zabývající se tradičním médiem 

televize.

Televize, s nástupem digitalizace a s ní související nezávislostí lidí na vysílaných 

obsazích, zaznamenala významné změny z hlediska její funkce konstrukce 

ontologického bezpečí. Zároveň přestala v domácnostech existovat v izolaci a stala se 

pouze jednou z mnoha informačních technologií, které ve společnosti a domovech 

jedinců figurují. 

Ve své práci, kvalitativním sociologickém výzkumu, se budu zabývat schopností médií 

konstruovat pocit ontologického bezpečí.

Hlavní otázkou, kterou se budu zabývat, je, zda mají nová média také schopnost 

poskytovat svým uživatelům pocit ontologického bezpečí.

Tato funkce je v dosavadní odborné literatuře připisována tradičnímu médiu televize.

Pomocí individuálních hloubkových rozhovorů s dvaceti respondenty budu zjišťovat, do 

jaké míry je pocit ontologického bezpečí vytvářen pevným programem nabízeným 

producenty televizního vysílání a do jaké míry mediálním obsahem samotným nebo 

dalšími faktory. Zda dochází s přesunem od televize k novým médiím ke ztrátě 

ontologického bezpečí, nebo má toto potenciál rozvíjet se i v prostředí nových médií. 

Budu zkoumat, jak je kompenzována pravidelnost, předvídatelnost a danost, kterou 

poskytuje televize při užívání nových médií, a jaké jsou strategie nastolení prožitku 

ontologického bezpečí při užívání nových médií.
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2. Teoretická část

Teoretickou část práce jsem rozdělila do tří okruhů. První z nich se zabývá tématikou 

ontologického bezpečí v kontextu moderní a postmoderní společnosti (Anthony 

Giddens, Denis McQuail, John Thompson). 

Druhý okruh je věnován ontologickému bezpečí ve světě televize (Roger Silverstone, 

David Morley, Lynn Spigel, Myria Georgiou). 

Třetí část práce zasazuje termín ontologického bezpečí do prostředí nových médií 

(Maria Bakardjieva, Sanchez-Stančík).

2.1. Ontologické bezpečí v moderní a postmoderní společnosti

Anthony Giddens se zabývá postmoderní společností v souvislosti s komplikacemi, 

které jednotlivcům v běžném životě nové uspořádání světa přináší. Zabývá se zejména 

otázkami jistoty, nebezpečí, důvěry, rizika a ontologického bezpečí v souvislosti s 

proměněnou rolí prostoru a času.4

Giddens chápe moderní svět také díky vlivu masových médií, informačních technologií 

a globalizaci celkově jako svět časového a prostorového rozpojení5, ve kterém se ztrácí 

bezprostřednost komunikace tváří v tvář v důvěrně známém, ovladatelném a relativně 

neměnném fyzickém prostoru a čase. Přitom právě organizace našich vztahů v čase a 

prostoru nám pomáhá vyhnout se pocitu chaosu, ve kterém jednotlivec není schopen 

dobře fungovat. Každodenní život je neudržitelný bez řádu, který nastolujeme pomocí 

tradic, rituálů, rutinních praktik a stereotypů podporujících pocit kontinuity, 

spolehlivosti a souvislosti věcí. Instituce jako rodina, komunita nebo národ nám 

dodávají pocit identity, sounáležitosti a orientace ve světě. 

Giddens upozorňuje na problém vyvázání sociálních systémů.6 Sociální systémy jsou v 

postmoderní společnosti vytrženy z místních kontextů interakce a restrukturalizují se v 

neomezených časoprostorových rozpětích. Sociální vztahy se „prodlužují”, dokáží

fungovat na dálku a zároveň v rozdílných časových rovinách. Také komunikační média 

4 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 24

5 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 21

6 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 26
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nám podávají zprávy z druhého konce světa na denní bázi, ovšem bez kontextu místního 

prožitku dané situace.

Ontologické bezpečí Giddens chápe jako výsledek důvěry individuí v trvalost vlastní 

identity a ve stabilitu materiálního a sociálního prostředí svého jednání. Základem 

pocitu ontologického bezpečí je pocit spolehlivosti individuí a věcí.7 Ontologické 

bezpečí je termín z velké míry psychologického rázu a souvisí s „bytím ve světě”. Jedná 

se o fenomén spíše emocionální než kognitivní, je zakotven v nevědomí.8

Giddens chápe ontologické bezpečí také jako komplex vztahů. Ontologické bezpečí 

souvisí s důvěrou, v sebe sama, v ostatní lidi, a je posilováno aktivní participací na 

každodenních procesech, událostech, aktivitách. Vyžaduje fyzickou přítomnost, 

komunikaci tváří v tvář, porozumění, paměť, vědomí vlastní pozice v čase a prostoru, 

vztahy k jiným lidem, symbolům, objektům. Ontologické bezpečí a určitá jistota je v 

tomto pojetí rovněž typem víry. Jedná se o vnitřní pocit, že věci jdou tak, jak mají. 

Důvěra ve spolehlivost - jedince, systému, sebe sama - nám pomáhá zvládat úzkosti a 

fungování v každodennosti. Každodenní interakce formují podle Giddense naší hladinu 

základní důvěry. Tvoří se tak tzv. praktické vědomí, které má schopnost působit proti 

úzkostem.9

V moderní společnosti, pro kterou je typická sociální a technologická změna, jsou však 

tradiční intimní mezilidské vztahy oslabeny10. Nacházejí se často v rovině abstraktních 

sdělení, právě díky časoprostorovému rozpojení společenských vztahů. Moderní 

společnost nespoléhá tolik na příbuzenské vztahy, význam místa, bydliště, sousedství a 

komunity. Ty již nefungují jako místo každodenní rutiny. Naopak naše závislost na 

odosobněných vztahových sítích a mechanismech stoupá. Giddens ve své teorii tvrdí, že 

jsme se naučili “důvěřovat na dálku”. Důvěřujeme v “abstraktní”, důvěru oslabující 

mechanismy, jako jsou obsahy masových médií, peníze, dálkové transportní systémy, ať 

již dopravní, komunikační nebo jiné globalizaci vytvářející mechanismy11. Tato naše 

7 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 85

8 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 86

9 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 91

10 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 39

11 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 62
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nová důvěra v abstraktní systémy12 však dle teorie Giddense v knize Důsledky 

modernity není pro značnou část populace psychicky uspokojující.

Giddens tedy v souvislostech časoprostorového rozpojení společnosti analyzuje zejména 

tématiku “základní” důvěry, která se rodí v průběhu vývoje dítěte díky rodičovské 

péči.13 Je-li schopnost této důvěry v raném věku vytvořena, následně mohou působit na 

jedince reálně a důvěryhodně i instituce tvořící abstraktní systémy zmíněné výše, které 

jsou charakteristické pro uspořádání postmoderní společnosti.

O problematice médií v souvislosti s identitou a sociální integrací pojednává také Denis 

McQuail.

Dochází k závěru, že masová média jsou schopna společenskou soudržnost jak 

podporovat, tak rozvracet.14Sociálnímu užívání médií dle McQuaila se budu věnovat 

detailněji. Z hlediska sociability v užívání médií se McQuail domnívá, že navzdory 

obrazu publika v teorii masové společnosti, kdy je publikum tvořeno z izolovaných 

jedinců v atomizované společnosti, je velká část užívání médií sociabilní.15

Důležitým momentem v užívání médií je existence náklonnosti a závislosti mediálního 

publika vůči svému médiu.16

Závislost lidí na jejich médiích je předmětem četných studií. Podle Steinera17 by se lidé 

bez televize, v době jejích počátků, cítili ztraceni, Radwayová18 předkládá ve svém 

výzkumu, že oddané čtenářky romantické fikce považují čtení za velmi důležitou 

součást svého každodenního a osobního života, Hobsonová19 zase ve stejném smyslu 

uvažuje o divácích „soap-oper“.

Podle McQuaila se však závislost na médiích liší podle individuálních okolností. Za 

podmínek např. nuceného pobytu doma, nízkého příjmu nebo psychické zátěže je míra 

12 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 78

13 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 88

14 McQUAIL Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 94

15 McQUAIL Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 339

16 McQUAIL Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 343

17 STEINER, Gary A. The People Look at Television. New York:Alfred Knopf. 1963

18 RADWAY, Janice A. Reading The Romance. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press,

1984. ISBN 978-0-8078-4349-9

19 HOBSON, Dorothy. Crossroads: The Drama of Soap Opera. London: Methuen, 1982.
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připoutání k médiu vyšší. Nicméně užívání médií je pro mnoho lidí druhořadou činností 

ve srovnání se sociální interakcí s přáteli nebo chozením do společnosti.20

Pokud vnímáme užívání médií jako sociální chování, má dle McQuaila tyto 

charakteristiky: užívání médií (výběr a doba) je sociálně a kulturně diferenciované, 

užívání médií (obsah a chování) je ovládáno formálními i neformálními normami, je 

často strukturováno vzorci sociálních vztahů, je často integrováno do ostatního 

sociálního života, je samo o sobě často sociabilní a je výchozím bodem pro další 

sociální interakci a lidé jsou často silně poutáni ke zvolenému chování v užívání 

médií.21

S mým výzkumným problémem úzce souvisí přístup „užívání a uspokojení“ (uses and 

gratifications)22. Jeho nejstarší a dominantní verze představuje tzv. funkcionalistický 

přístup. V novější verzi z roku 1985 se uvádí, že osobní sociální situace spolu 

s psychologickými dispozicemi ovlivňují obecné zvyklosti v užívání médií, které pak 

utvářejí specifické akty mediální volby a spotřeby, následovné stanovení hodnoty 

zážitků (s důsledky pro další užívání médií) a případně použitím nabytých přínosů 

v jiných oblastech zkušenosti a sociální aktivity. Srozumitelněji řečeno, má se za to, že 

příčiny užívání médií leží v sociálních a psychologických okolnostech, které jsou 

vnímány jako problémy, média jsou užívána pro jejich řešení (uspokojování potřeb), a 

to v oblasti vyhledávání informací, sociálních kontaktů, rozptýlení, sociálního učení, 

osobního rozvoje.23

Motivy a uspokojení v souvislosti s užíváním médií jsou dle autora v souhrnu tyto: 

získávání informací a rad, snižování osobní nejistoty, poučení se o společnosti a o světě, 

nacházení opory pro své vlastní hodnoty, získávání vhledu do vlastního života, prožitek 

vcítění se do problémů druhých, získávání základny pro sociální kontakt, získávání 

náhrady za sociální kontakt, pocit spojení s ostatními, únik od problémů a starostí, 

20 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 343

21 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 344

22 KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G., GUREVITCH, Michael. The Uses of Mass Communication. Beverly 

Hills, CA, and London: Sage Publications. 1974

23 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 350
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získávání přístupu do imaginárního světa, vyplňování času, zážitek emocionálního 

uvolnění, získávání struktury pro běžnou denní činnost.24

John Thompson je přesvědčen, že pokud chceme porozumět kulturním změnám 

spojeným s nástupem moderních společností, je nutné přisoudit ústřední roli vývoji 

komunikačních prostředků (médií) a jejich vlivu. Zabývá se zkoumáním povahy médií a 

jejich proměňujících se podob. V první řadě se snaží ukázat, že vývoj médií je zcela 

zásadním způsobem propojen s nejvýznamnějšími institucionálními změnami, které 

utvářely moderní svět.25

Thompson zpochybňuje všeobecně přijímané přesvědčení, že tradice je věcí minulosti. 

Když si pozorně všímáme, jaké změny vyvolávají média, můžeme získat odlišný pohled 

na měnící se povahu tradice a její roli ve společenském životě.26

Komunikace tváří v tvář, při které si lidé v období před nástupem médií vyměňovali 

symbolické obsahy, byla základním prostředkem k utváření jejich představy o minulosti 

a světě. Lidé měli představu o světě za hranicemi jejich bezprostředního okolí (sociální 

komunity, do které patřili) a o své minulosti tvořenou do té doby především ústně 

tradovaným podáním, které vznikalo a šířilo se v kontextu každodenního života. 

S rozvojem médií se vše změnilo. Lidé byli stále více vtahováni do komunikačních sítí, 

jež nemají charakter komunikace tváří v tvář. Mohli se dovídat o vzdálených světech 

rozkládajících se daleko za sférou jejich běžných setkávání. Navíc díky přístupu k 

mediálním produktům dostali příležitost vytvořit si jistý odstup od symbolických 

obsahů interpersonální komunikace a od těch podob autority, které převažovaly v místě 

jejich každodenního života. To mělo vliv i na utváření jejich představy o vlastní identitě 

a o možnostech, které mají. Lidé se začali méně spoléhat na symbolické materiály, které 

jim přinášela komunikace tváří v tvář a na lokalizované autority. Prostor jejich sebe 

formování se jim naopak otevřel a oni začali více spoléhat na symbolické materiály, 

které jim dodávala média.27

Dle Thompsona však tento vývoj nemusel nevyhnutelně tradici podkopat. Medializace 

mohla, dle tohoto alternativního výkladu vztahu mezi médii a tradicí, naopak tradici 

24
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 351

25 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 5

26 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 147

27 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 147
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vdechnout nový život a uvolnit ji a osvobodit. Tradice se také odritualizovala, ztratila 

zakotvení v praktických kontextech každodenního života. Tradice byly sice vytrženy i 

s kořeny se svého prostředí, ale neznamená to jejich úhyn, nýbrž rozšíření, zasazení do 

nových kontextů, zakotvení do prostornějších celků, které přesahují omezení daná 

interakcí tváří v tvář. 28

V této souvislosti se Thompson se zabývá problematikou nereciproční důvěrnosti na 

dálku. Zprostředkovaná kvaziinterakce vznikla následkem vztahů formovaných médii. 

Má dva aspekty. Prvním je tzv. „důvěrnost na dálku“ (intimacy at a distance). Jedná se 

o vytvoření nějaké formy důvěrného vztahu k lidem, kteří s námi nesdílejí stejné 

časoprostorové určení. Druhý aspekt umožňuje, díky nedialogickému charakteru 

kvaziinterakce, vytvořit si takový důvěrný vztah, který svou povahou není vzájemný,

nemá reciproční charakter a rysy vzájemnosti a opětování, které jsou příznačné pro 

interakci tváří v tvář.29

„Tento pozoruhodný typ nereciproční důvěrnosti na dálku má pro jednotlivce jistou 

přitažlivost, ale také jej něco stojí. Umožňuje lidem těšit se z předností, které přináší 

společenský styk zbavený nároků, jež od člověka zpravidla vyžaduje kontext interakce 

tváří v tvář. Dává jim příležitost vstupovat do mezilidských vztahů jaksi zástupně, bez 

toho, aby se museli zaplétat do pavučiny vzájemných závazků.“30

Thompson používá termín „vzdálení druzí“ pro lidi, se kterými máme zprostředkované 

kvaziinterakce, mohou jimi být herci, celebrity, moderátoři apod. Můžeme je vsazovat 

do času a prostoru vlastního života podle libosti. Jsou spolehlivými společníky, 

poskytují nám zábavu, radí nám, vyprávějí o událostech, které se odehrály na odlehlých 

místech, nabízejí témata hovoru, a to způsobem, který na nás neklade žádné reciproční 

požadavky, na rozdíl od interakce tváří v tvář. Nereciproční povaha mediovaných 

vztahů příjemci navíc umožňuje zvolit si, jaký vztah chtějí se vzdálenými druhými 

nastolit a udržovat, zároveň si může o těch, které poznal prostřednictvím médií, vytvářet 

jakékoliv představy a nebýt příliš omezován ohledy na realitu, jak tomu je v případě 

interakce tváří v tvář. “ 31

28 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 148

29
THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 176

30 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 176

31 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 176
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V moderních společnostech si většina lidí udržuje nějaké nereciproční vztahy s tzv. 

vzdálenými druhými. Lidé se o nich často baví a užívají při tom jejich křestní jména, 

tykají jim. V některých případech se může dokonce stát, že tyto neopětované důvěrné 

vztahy nabudou v životě lidí mnohem většího významu a stanou se jeho důležitým 

rysem. Mohou zastiňovat ostatní rysy života, ovlivní každodenní jednání jedinců, a to 

často s bolestivými a matoucími důsledky. Jako příklad uvádí Thompson znepokojující 

výpověď dvaačtyřicetileté matky tří dětí Joanne, které její jednostranný milostný poměr 

s Barrym Manilowem, který se stal nedílnou součástí jejího života, v podstatě 

znekvalitnil soukromý život, resp. naplnil ho pocity smutku, bolesti, nedosažitelné 

touhy a výčitkami.32

Mediovaný svět je podle Thompsona plný nových možností i břemen.

Je charakteristický zprostředkovanými formami informování a komunikování a tato 

mediovaná zkušenost má zvětšující se roli v každodenním životě jedinců. Některé práce 

z oblasti sociální a kulturní teorie naznačují, že rozšíření mediovaných sdělení a obrazů 

vede k tomu, že se sebepojetí jedince jako soudržná entita rozplývá. Sebepojetí je 

pohlceno nesouvislým sledem mediovaných znaků. A jak se člověk mediovaným 

sdělením víc a víc otvírá, sebepojetí se stává víc rozptýleným, decentralizovaným a 

ztrácí veškerou jednotu a soudržnost.33

„Tak jako se v zrcadlové síni lámou odrazy, stává se i sebepojetí nekonečnou hrou 

znaků, jež se mění s každým pohybem. Nic není stabilní, nic není pevné a neexistuje 

žádná samostatná entita, kterou by tyto obrazy odrážely: opakující se, mnohačetné, 

měnící se obrazy jsou ve věku mediální saturace sebepojetím.“34

Takovéto pojetí představ o sebepojetí je součástí velké části literatury spojované 

s postmodernismem. Dle Thompsona je však tento názorový proud poněkud zavádějící. 

Sebepojetí se dle jeho názoru nerozpustilo v nadbytku mediovaných sdělení, ale 

transformovalo se a podmínky utváření představy o sobě se změnily. O této 

transformaci však uvažuje jiným způsobem. Sebepojetí se namísto rozptýlení spíše 

otevírá vlivům, které přicházejí ze vzdálených míst. Umístění lidí v praktických 

kontextech každodenního života chápe Thompson jako omezující faktor. Přestože lidé 

32 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 177

33 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 185

34 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 176
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zůstávají do těchto kontextů umístěni a uspořádávají si život na základě nároků, jež na 

ně kladou, mohou přesto zažívat vzdálené události, vstupovat do interakce se 

vzdálenými druhými a přenášet se příležitostně do mediovaných mikrosvětů.35

Život v mediovaném světě obsahuje mísení různých typů zkušeností. Avšak dle 

Thompsona má pro lidi při utváření sebepojetí i nadále největší vliv žitá zkušenost. 

Ačkoliv žitá zkušenost zůstává základní formou zkušenosti, je dnes již stále více 

doplňována a v některých případech dokonce nahrazována zkušeností mediovanou, jejíž 

úloha v procesu sebepojetí se zvětšuje. Lidé využívají mediované zkušenosti čím dál 

více pro doplnění informací a změnu představy o vývoji sebe sama. Jsou vtahováni do 

témat a společenských vztahů, jež daleko přesahují bezprostřední prostor našeho 

každodenního života. Jsou nejen diváky pozorujícími vzdálené lidi a vzdálené události, 

ale zjišťují, že s nimi mají i něco společného. Jsme vrženi do složitého světa 

rozpínajícího se mimo prostor našeho všedního života a jsme vyzýváni, abychom si na 

problémy a události v odlehlých částech světa udělali názor a zaujali k nim nějaký 

postoj. Dokonce jsme někdy tlačeni nést za ně určitý díl odpovědnosti.

Toto břemeno odpovědnosti, které s sebou život v mediovaném světě přináší, na 

některé lidi těžce doléhá. Někteří se snaží udržet si odstup od vzdálených událostí, jiní 

pocitu odpovědnosti za vzdálené lidi, získanému v rámci mediované zkušenosti při 

formování představy o sobě samém, podléhají. 36

Melvin L. DeFleur a Sandra J. Rokeachová se zabývají kořeny masové komunikace, 

jejími účinky a fungováním médií v současné společnosti.37

Jejich závislostní teorie se sice zabývá účinky médií, ale pro účely mého výzkumu

obsahuje i teze postihující vztah jedince situovaného mezi různé individuální druhy 

poptávky po mediálně ovládaných zdrojích.

„Když končilo devatenácté století, začala se společnost měnit z tradičního a stabilního 

uspořádání, v němž byli lidé úzce svázáni každý s každým, do mnohem složitějšího, 

v němž jsou individua sociálně izolovaná."38

35 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 186

36 THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526, str. 187

37 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996.
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Tato změna uspořádání společnosti byla na počátku na ni navazujících sociálních 

trendů, které vedly ke vzniku masové společnosti. Mezi tyto obecné sociální trendy patří 

například narůstající odloučení individua od silné identifikace se společností jako 

celkem, nárůst částečných sociálních vztahů nebo velký nárůst psychické izolace 

člověka.39

Závislostní teorie fungování mediálních systémů je dle autorů další možný teoretický 

přístup, který se snaží zapojit do jednoho rámce předchozí, v knize představené, teorie. 

Žádná z existujících teorií ale neprokázala schopnost analyzovat všechny vlivy, které 

masová média mají.40

„Hlavním cílem závislostní teorie fungování mediálních systémů je vysvětlit, proč 

prostředky masové komunikace mají někdy velký a přímý vliv a někdy působí nepřímo 

a dost chabě.“41

Teorie se zabývá zkoumáním vztahů mezi sociálními mikrosystémy (malé systémy) a 

makrosystémy (velké systémy) a na jejich základě vykládá fungování jednotlivých 

složek systémů. Rozhodujícím typem vztahu, na němž je logika celého přístupu 

založena, je závislost. 42

Pro potřeby své práce je významný jeden z analyzovaných závislostních vztahů, které 

teorie nabízí – závislost mezi jednotlivci a mediálními systémy.

Typy závislostí, které si individua k médiím vytvářejí, vycházejí z předpokladu, že 

přežití a růst jsou základní pohnutky, které jednotlivce ženou k tomu, aby se snažil 

38 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 170

39 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 170

40 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 308

41 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 312

42 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 312
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dosáhnout tří důležitých cílů – porozumění, orientace a hry - a to buď ve vztahu ke 

společnosti, nebo k sobě samému.43

Závislostní teorie fungování médii ovšem také upozorňuje na skutečnost, že média 

nepředstavují jediný způsob, jak se cílů dobrat, že jednotlivci jsou propojeni i do dalších 

sociálních systémů (vzdělávacích, náboženských, politických) a do interpersonálních 

sítí přátel a rodiny (jednotlivci nežijí izolovaně a bez skupinových vazeb, což moc médií 

a celou teorii masové společnosti oslabuje).

I uvnitř samotného mediálního systému si lidé sestavují své vlastní kombinace médií a 

pak si k těmto systémům vytvářejí zvláštní vztahy. Také jednotlivá média mohou 

každému naplňovat jiné cíle. Mediální systém, který si každý vybuduje, se také mění 

podle změny situace, ve které se nachází. Současně ale vzhledem k tomu, že volba ve 

výběru médií je omezena jejich organizačními, obsahovými a technickými vlastnosti, 

jsou si jednotlivé individuální mediální systémy podobné.44

2.2. Ontologické bezpečí ve světě televize

Druhá kapitola teoretické části práce se týká otázky vlivu médií a zvláště televize na 

každodenní život v moderní společnosti. Navazuje především na dílo Giddense45, 

hlavního představitele v oblasti tématiky ontologického bezpečí. Je zde 

zkoumána souvislost mezi ontologickým bezpečím a užíváním tradičního média 

televize.

Základním tématem tohoto teoretického okruhu je role médií při posílení pocitu 

ontologického bezpeří prostřednictvím rutinizace našeho času a prostoru, nastolení 

pravidelnosti a řádu, vypořádání se s chaosem a pocity úzkosti. A to zejména v kontextu 

prostředí domova a ve vztahu k identitě jedince.

Již s počátkem studia role televize v rámci každodennosti v 80. letech byla televize 

vnímána jako zdroj ontologického bezpečí.

43 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 316

44 DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: 

Karolinum, 1996. str. 320

45 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3
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Raymond Williams zavedl v roce 1974 jako první pojem „television flow“, ve své práci 

z oblasti kulturálních studiíi Television: Technology and Cultural Form.

Došlo k výraznému posunu od konceptu vysílání jako programování ke konceptu toku. 

Dříve bylo mezi jednotlivými televizními programy obvyklé dát obrazem nebo zvukem 

najevo, že došlo ke skončení jednoho programu a začne jiný a mezi programy byly 

intervaly.46 Rozhodující inovace přišla s vkládáním komerčních sdělení mezi jednotlivé 

pořady, která z televizního vysílání vytvořila souvislý tok.

„Tento jev plánovaného toku je pak možná definující charakteristika vysílání, současně 

jako technologie a jako kulturní formy.“47

Stále častěji byly v komerční i veřejnoprávní televizi přidávány další sekvence k udržení 

plánovaného televizního toku, v podobě upoutávek na filmy, které mají být vysílány 

později nebo jiný den, nebo byla vkládána krátká zpravodajství. Tyto tendence ještě 

zesílily pro potřeby konkurenceschopnosti televizních stanic, které si plynulým tokem 

televizního vysílání chtěly udržet diváckou sledovanost od programu k programu po 

celou vysílací sekvenci. Cílem konceptu televizního toku bylo tedy odradit diváka od 

přepnutí televize na jiný kanál nebo jejího vypnutí.48

Zásadním autorem, který zasadil Giddensův termín ontologického bezpečí do kontextu 

televizního vysílání, byl Roger Silverstone. Silverstone (1994) zkoumá záhadu televize, 

zejména způsob, jak si našla cestu hluboko do struktury našeho každodenního života.49

„Každodenní život je neudržitelný bez řádu. Řád je manifestován různými tradicemi, 

rituály, rutinami, samozřejmými činnostmi, do kterých paradoxně investujeme tolik 

energie, úsilí a zdrojů. Uspořádáváním každodenního života se tak vyhýbáme panice, 

budujeme a udržujeme svou identitu, řídíme naše sociální vztahy v čase a prostoru, 

sdílíme názory, plníme povinnosti, zažíváme potěšení a bolest, s větším či menším 

46 WILLIAMS, Raymond. Television: Technology and Cultural Form, 1974. Fontana, London. ISBN 0-

415-31456-9, str. 90

47 WILLIAMS, Raymond. Television Technology and Cultural Form, 1974. Fontana, London. ISBN 0-

415-31456-9, str. 86

48 WILLIAMS, Raymond. Television Technology and cultural form, 1974. Fontana, London. ISBN 0-

415-31456-9, str. 92

49 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994
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pocitem uspokojení a kontroly, ale vyhýbáme se z velké části prázdné a znecitlivující 

hrůze hrozby chaosu.“50

Také podle Langerové51 je člověk schopen si zvyknout na cokoliv, kromě jediného, 

nedokáže se vyrovnat s chaosem. Snažíme se tedy ve všem hledat symboly orientace 

v přírodě a ve světě.

Rodina, domácnost, okolí, komunita, národ – to jsou instituce, které jsme zdědili a 

snažíme se je udržet. Fungují pro nás spolu s pocitem kontinuity a spolehlivosti věcí 

navozenými každodenními činnostmi jako ochranné obaly proti hrozbám chaosu a 

vnějších nebezpečí.

Autor se v knize zabývá rolí televize v moderní nebo post-moderní společnosti 

vyznačující se časoprostorovou rozpojeností, ústupem kontaktů tváří v tvář a 

rozmělněním vlivu tradičních institucí výše pojmenovaných. Ve světě jaderných hrozeb 

a jiných globálních nebezpečí, více či méně reálných, politických, kulturních 

(příznačných dominancí masových médií), ekonomických změn dochází k „útoku“ na 

psychickou rovnováhu postupně se „vykořeňujících“ jednotlivců.

Silverstone uvažuje o televizi jako o ontologické a fenomenologické realitě, a to 

zejména díky její opravdové každodennosti.52

Silverstone uvádí, že televize dokáže zkonstruovat potřebný řád v bežných dnech a 

proto si k ní někteří jedinci vytváří vztah závislosti. „Ve svém srdci si beru mou televizi 

s sebou. Miluju tě. (slova na rozloučenou školáka z New Yorku Genero Garcia, který se 

zastřelil poté, co mu otec zakázal sledování televize; Sunday Times, Londýn, 

20.2.1983)“53

„Sledování televize a diskutování o televizi, čtení o televizi nám zabírá hodiny času: 

výsledkem je cílená nebo rozostřená, vědomá nebo nevědomá pozornost. Televize nám 

dělá společnost, když vstáváme, při snídani, při čajovém dýchánku nebo v barech. 

Utěšuje nás, když jsme osamoceni. Pomáhá nám usnout. Dává nám potěšení, někdy nás 

50 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 1

51 LANGER, Suzanne. Philosophy in New Key. Oxford: Oxford University Press, 1951.

52 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 3

53 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 1
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nudí a jindy předkládá výzvy. Poskytuje nám příležitosti jak ke společnosti, tak 

k samotářství.“54

Spigel uvádí55, že televizi bereme dnes už jako samozřejmost stejně tak, jak samozřejmě 

prožíváme každodenní život.

Následující rozbor je věnován televizi v souvislosti s její schopností poskytovat svým 

uživatelům pocit ontologického bezpečí.56

Winnicott se domnívá, že člověk je především produktem svého prostředí v raných 

letech života. Vztahy dítěte po narození jsou výchozím bodem teorie „vztahů mezi 

objekty“. Za základní ze vztahů je přitom považován vztah matky a dítěte, symbolicky 

vyjádřen jako vztah k matčinu prsu. Za klíč k úspěšnému vzniku jedince je považována 

schopnost dítěte se od matky oddělit. Dítě je schopno tohoto oddělení za předpokladu, 

že ze vztahu s matkou cítí dostatek důvěry a bezpečnosti pro bezpečné osamostatnění 

se. Aby se dítě však mohlo oddělit od matky, musí si ve stejnou chvíli uvědomit své 

spojení s ní. Nezávislost zahrnuje závislost. Vznik jednotlivce s pocitem ontologického 

bezpečí požaduje zároveň oddělení i blízkost v jeho vztazích s ostatními a 

komplementaritu vnitřního a vnějšího bezpečí. Vnitřní a vnější znamenají subjektivní a 

objektivní realitu, existují každá samostatně, avšak zároveň ve vztahu.57

První „samostatné krůčky“ dítěte jsou přirozeně provázeny snahou nalézt nový záchytný 

bod pro svou existenci ve světě. Nejrůznější „šidítka“ a jiné předměty plní u dětí tuto 

funkci, pomáhají překonat úzkost ze separace a Winnicott je označuje jako „přechodové 

objekty“. 

Právě naše média, zejména televize, okupují podle Winnicotta potenciální prostor 

určený pro všechna „šidítka“, plyšové hračky a další přechodové objekty a fungují 

kulturně také jako přechodové objekty.58 Média mohou iniciovat jak kreativitu, tak 

závislost a obsesi (závislost a tvorba spolu úzce souvisí), mohou být užívána 

54 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 3

55 SPIGEL, Lynn. Television in the Family Circle: The Popular Reception of a New Medium. University 

of Indiana Press, 1990.

56 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 4

57 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 9

58 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 13
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patologicky, ale nemusí, dle Winnicotta na tyto skutečnosti má vliv právě raná 

zkušenost dítěte se světem, vztahy, bezpečím, separací a touhou komunikovat.59

V televizním programu je dle Winnicotta velmi návykový zpravodajský kanál. CNN 

News poskytuje 24 hodin denně komentáře, které díky své „vytrvalosti“ mají uklidňující 

účinky na diváky. Zvlášť v nejistém okolním světě. Naopak skutečné zprávy nebo 

katastrofy jsou důvodem k přerušení pravidelného vysílání.60

Televizi sledujeme doma, se svými blízkými, a doma o ní také diskutujeme. Spoluutváří 

naší domácí kulturu strukturováním domácího života. Tuto schopnost má díky 

programování. Díky televizi se můžeme také integrovat do spotřebitelské kultury, která 

rovněž konstruuje rodinný život. Televize je domácí médium.61

Silverstone definuje domov jako konstrukt. Jako místo, bydliště, ne jen prostor. Jsou 

v něm přítomny emoce, více či méně intenzivní. Je to místo, kam patříme. Nemusí se 

jednat přímo o dům a zahradu, domovem může být cokoliv od národa po stan nebo 

sousedství.62

Agnes Heller63 označuje domov jako základnu, pevný bod ve vesmíru. Pro každodenní 

život je nezbytné vědomí, že existuje pevný bod, ze kterého vyrážíme a do kterého se 

zase vracíme, když „jdeme domů“, kde to důvěrně známe. Naše citové vazby jsou zde 

nejintenzivnější. Spojuje domov s pocitem bezpečí.64

Dle názoru Edwarda Replha je domov jako místo spojeno s lidmi. To, jak vnímáme 

místa, kde se cítíme doma, vychází z různých důvodů, které souvisí s přítomností a 

minulostí naší nebo s přítomností a minulostí ostatních. Máme stejné vztahy k místům 

jako k lidem, protože místa, ve smyslu domova, nemají takovýto význam bez lidí. 

Domov bez lidí není domov, místo domova je v podstatě kompletně lidské.65

59 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 14

60 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 17

61 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 24

62 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 26

63 HELLER, Agnes. Everyday Life, London: Routledge & Kegan Paul. 1984.

64 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 26

65 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 27
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Relph (1976) spojuje domov s bezpečností a identitou pro jednotlivce i skupiny. 

Domácí místa, ve kterých jsme zakořeněni, jsou základy lidské existence a rámec pro 

všechny lidské činnosti.66

Vztah mezi domovem a fyzickým dosahem se v moderní společnosti výrazně posunul, 

vlivem masových médií se značně rozšířil. Je otázka, do jaké míry toto prodloužení 

dosahu, jako jeden výraz následků technologicky indukované post-modernity, ovlivnilo 

naše připoutání k domovu.

Judith a Andrew Sixsmith (1990) ve svém pojednání o rodinném životě 

nezaměstnaných a seniorů naznačují, že "domácí" lze rozdělit do tří zkušenostních 

oblastí: osobní (kterou popisují jako soukromý prostor, únik, místo, paměť a samotu), 

sociální (místo pro rodinný život) a fyzická (místo komfortu a bezpečnosti). Každá z 

těchto domén může nést jak pozitivní, tak negativní zkušenosti. Pro nezaměstnané 

zvláště se může domov stát vězením.67

Silverstone uvádí, že televize a další média jsou součástí domova. Pocit bezpečí a 

sounáležitosti, jako jedna z dimenzí domova, mohou být médiem, které do interiéru 

přináší svět, jak ohroženy, tak posíleny. Máme tendenci se obávat nových médií či 

výjevů a kontrolovat, alespoň před dětmi, naši televizi. Prostřednictvím televize sdílíme 

svět komunity či národa a hranice domova rozšiřujeme za vchodové dveře. Televize je 

doma přijímána, ale zároveň je domov skrz ni konstruován. Existuje vztah domova a 

identity.68

Důležitost domova a jeho vztahu k identitě ukazuje také Myria Georgiou v novodobém 

odborném článku (2012) zkoumajícím roli nadnárodní televize v podpoře ontologického 

bezpečí. Prokázala klíčovou úlohu nadnárodní televize při podpoře pocitu 

ontologického bezpečí u arabských komunit žijících za hranicemi svého domova.69

66 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 27

67 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 29

68 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994, str. 29

69 GEORGIOU, Myria. Seeking Ontological Security beyond the Nation: The Role of Transnational 

Television. Television & New Media. 2012
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Právě prolínáním soukromého a věřejného prostoru se zabývá také Morley. Uvádí, že 

obývací pokoj je místem, kde se globální potkává s lokálním, a televize je pro mnoho 

rodin jeho neoddělitelnou součástí.70

Morley (1986) se ve svém raném výzkumu věnuje rozboru problematiky, jak je televize 

používána uvnitř různých rodin a jakým způsobem televizní publikum interpretuje 

televizní obsah.71

Práce Morleyho doložila, že televize má schopnost formovat procesy v rámci 

každodenního života domácností (muži preferují sledování televize v tichosti, ženy si 

naopak při jejím sledování rády povídají nebo vykonávají domácí činnosti).72

Televize je katalyzátorem generových vztahů a nerovností mezi muži a ženami 

v rodinách (televizi obvykle kontroluje muž, manžel nebo syn, když je však muž 

nezaměstnaný, může toto privilegium ztratit).73

Jsou rozdíly mezi pohlavími i v samotném způsobu sledování média. Muži obvykle 

plánují, co budou sledovat. Ženy sledují, co zrovna běží (kromě jejich oblíbeného 

seriálu, jehož sledování plánují), pokud se jim obsah nelíbí, přepnou kanál. Ženy více 

mluví o televizi s přáteli než muži, pokud není téma sport.)74

V pozdějším odborném článku Morley a Silverstone (1990) studují integraci návyků 

sledování televize do domácího rámce charakterizovaného časem a prostorem.

Zabývají se zejména postavením a rolí televize jakožto domácí technologií v domácím 

prostředí. Je zdůrazňována skutečnost, že televize by neměla být vnímána v prostoru 

domova v izolaci, ale v širším rámci jako jeden z mnoha informačních a komunikačních 

technologií, které domácí prostor okupují. Také je popisována změna, kterou televize ve 

svém vývoji zaznamenala v tom smyslu, že televize dnes není stejná jako dříve, mění se 

70 MORLEY, David, Home territories, media, mobility and identity. Routledge, 2000.340 s.

71 MORLEY, David. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Routledge. 1986. 178 s. 

ISBN: 0415039703, str. 1

72 MORLEY, David. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Routledge. 1986. 178 s. 

ISBN: 0415039703, str. 143

73 MORLEY, David. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Routledge. 1986. 178 s. 

ISBN: 0415039703, str. 141

74 MORLEY, David. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Routledge. 1986. 178 s. 

ISBN: 0415039703, str. 150
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v multifunkční zařízení. Nová média tedy nenahrazují jednoduše stará, ale jsou mezi ně 

integrována. Článek se snaží objasnit měnící se postavení televize v současné 

společnosti.75

2.3. Ontologické bezpečí v prostoru nových médií

Skutečnost, že televize dnes v domácnostech již nefiguruje v izolaci, ale je pouze 

jednou z mnoha informačních technologií, které okupují náš domácí prostor, vyvolává 

úvahy, zda i ostatní média mají schopnost poskytovat svým uživatelům pocit 

ontologického bezpečí. Funkce poskytování ontologického bezpečí publiku je v odborné 

literatuře připisována pouze tradičnímu médiu televizi.

Vyvstává otázka, zda jsou nová média schopna také naplnit potřebu ritualizace, zda 

dokáží strukturovat den, integrovat se do prostředí domova jednotlivců, pomoci 

vypořádat se s pocity chaosu, přispět k udržení řádu v každodenních životech uživatelů 

a vypořádání se s pocity úzkosti.

Esteve Sanz a Stančík Juraj (2014) se touto otázkou zabývali na příkladu role 

vyhledávačů v procesech posilujících pocit ontologického bezpečí, odborný článek se 

zabývá kulturní dimenzí internetového vyhledávání.76

Více než jakékoliv jiné formy online aktivity byly praktiky internetového vyhledávání 

informací (resp. přístup k těmto informacím nebo jejich nedostatek) v drtivé většině

spojené s významnou užitečností a s potenciální adaptací do sociálně-ekonomické 

struktury. 

Důležité a spíše nevědomé prvky hrající jistou roli v užívání internetu jedinci jsou 

založeny na potřebě orientace, kultury, identity a kolektivnosti.

V tomto článku, aby prozkoumali autonomii kulturní dimenze internetového 

vyhledávání, si autoři přisvojují koncept ontologického bezpečí, který odborná literatura 

vytrvale neanalyzuje. Ontologické bezpečí je pocit z oblasti nevědomí lidí, který souvisí 

s potřebou pocitu kontinuity existence a uspořádání každodenního života. Na kolektivní 

úrovni se vztahuje ke stabilitě symbolických struktur společnosti. 

75 MORLEY, David, SILVERSTONE, Roger. Domestic Communication – Technologies and Meanings. 

1990.

76 ESTEVE Sanz, STANČÍK Juraj, Your search – ‘Ontological Security’ – matched 111,000 documents: 

An empirical substantiation of the cultural dimension of online search, European Commission, Spain
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Pomocí série kvalitativních a kvantitativních empirických výzkumů autoři ukazují, že 

vyhledávače dokáží konstruovat ontologický význam (kromě své funkce nástroje 

vyhledávání), vztahují se k nevědomí osobnosti silněji než k její racionalitě, pomáhají 

při vypořádávání se s existenciálními otázkami lidí vynořujícími se v informačním 

chaosu, zejména nastanou-li nejrůznější globální události.

Dokonce i ve zdánlivě individualistické informační společnosti hledání přináší jasnější 

představu o umístění sebe sama ve vztahu ke kolektivu.77

Dle autorů musí existovat symbolický aspekt významně ovlivňující formy a obsah 

vyhledávání. Vyhledávače jsou nejen užitkové nástroje, technické pomůcky, ale jsou 

také základní kulturní projevy společnosti. Článek se zároveň zaměřuje na doložení 

existence myšlenky, že internetové vyhledávání nabízí jedinečný empirický vhled do 

studia kultury. 

Ontologické bezpečí je jeden z nejvýznamnějších, nejjednodušších a zároveň nejvíce 

přehlížených pojmů figurujících napříč tvorbou Giddense. Tento pojem byl definován 

jako spolehlivost a důvěra v to, že přírodní a sociální světy jsou takové, jaké se jeví, 

včetně základních existenciálních parametrů sebe a své společenské identity.78

Rozum a technologie vyvolaly časoprostorové rozpojení, úpadek tradice a místní 

komunity a vzestup "abstraktních systémů", kterým se moderní jednotlivci musí naučit 

důvěřovat. Kolektivní rituály a důvěra lidí jsou vytěsněny reflexními rutinami, které 

mají za úkol ochranu pocitu ontologického bezpečí před riziky a nedokonalostí 

moderních technologií. 

Silverstone uznává, že i další technologie, zejména komunikační a informační 

technologie, skutečně mají schopnost vytvořit určitý stupeň závislosti, bezpečnosti a 

upevnění v podobném smyslu jako televize v minulosti. Internetové vyhledávání je 

jednou z takových technologií.79

77 ESTEVE Sanz, STANČÍK Juraj, Your search – ‘Ontological Security’ – matched 111,000 documents: 

An empirical substantiation of the cultural dimension of online search, European Commission, Spain.

78 ESTEVE Sanz, STANČÍK Juraj, Your search – ‘Ontological Security’ – matched 111,000 documents: 

An empirical substantiation of the cultural dimension of online search, European Commission, Spain., str. 

3

79 ESTEVE Sanz, STANČÍK Juraj, Your search – ‘Ontological Security’ – matched 111,000 documents: 

An empirical substantiation of the cultural dimension of online search, European Commission, Spain., str. 

4
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Podle Silverstona televize vytváří takovou důvěru a ontologickou bezpečnost 

prostřednictvím plánů a kontinuity programu. Na rozdíl od vyhledávače, založeného na 

mnohem aktivnějším přístupu ze strany svého publika.

Pokud vyhledávání, nebo dokonce jen jeho možnost, nějak souvisí s ontologickým 

bezpečím, musí být sama tato aktivita také spojena s uživatelovou nevědomou potřebou 

posvátného, která by zahrnovala oslabení nedůvěry a naopak přistupování s důvěrou 

k lidem jako celku.

Pokud, jak tvrdí Giddens, ontologické bezpečí zahrnuje potlačování existenciální 

otázky, která by paralyzovala jednotlivce, je možné si myslet, že tyto otázky by se 

nevědomě měly objevit v rámci vyhledávacích dotazů, případně zjišťuje, zda 

vyhledávání hraje roli v přínosu jasnější představy o umístění jednotlivce ve vztahu ke 

kolektivu.

Ontologické bezpečí je jednoduchý, ale vysoce abstraktní pojem. Může být 

konkretizován prostřednictvím tří vzájemně propojených empirických zkouše, které si 

kladou za cíl nabídnout základy pro další, podrobnější výzkum. Jedná se o kontinuitu, 

samostatnost a význam kulturního rozměru vyhledávání. Obrázek zdůrazňuje rozměry 

vyhledávání a ontologického bezpečí.80

Závěry výzkumu především ukazují, že lidé mají při vyhledávání na Googlu důvěru 

v pravdivost výsledků vyhledávání. Hledání také lidem pomáhá s vyrovnáním se 

s globálními událostmi. Také podporuje pocit začlenění sebe sama do společnosti.

80 ESTEVE Sanz, STANČÍK Juraj, Your search – ‘Ontological Security’ – matched 111,000 documents: 

An empirical substantiation of the cultural dimension of online search, European Commission, Spain., str. 

5
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Byla provedena zajímavá analýza nejrychleji rostoucích dotazů a klíčových slov v době 

významných událostí s celosvětovým dopadem.

Jelikož je pocit ontologického bezpečí, který se nachází v oblasti nevědomí, spjat nejen 

s důvěrou, ale také s existenciální úzkostí související s existenciálními otázkami, které si 

v životě klademe, mohou ohrožující události destabilizovat vnímanou pevnost této 

důvěry v odpovědi na existenciální otázky. Bezpečnost je také sdílená na kolektivní 

úrovni a osobní odpovědi na existenciální otázky jsou závislé na kulturních texturách 

sdílené důvěry.

Vztah mezi internetovým vyhledáváním a ontologickým bezpečím je patrný z analýzy 

vyhledávaných dotazů a jejich skupin. Můžeme pozorovat výkyvy některých výrazů, 

které vyjadřují pocity rostoucí existenciální úzkosti. Role vyhledávání v průběhu 

událostí je zcela evidentní a výzkum poskytuje informace, že tyto aktivity jsou spjaté 

s potřebou znovu navození pocitu ontologického bezpečí.

Podle analýz vnitřních statistik Googlu je zřejmé, že během přírodních katastrof nebo 

globálních událostí souvisí v zasažených oblastech podstatná část internetových 

vyhledávání přímo s krizí. Ovšem zároveň na spíše nevědomé úrovni lidé také více 

vyhledávají témata související s existenciálními otázkami souvisejícími s ontologickým 

bezpečím a naopak klesá vyhledávání reflektující bezstarostnost a blahobyt, např. 

nákupy po internetu apod.

Byly zkoumány vzorce vyhledávání během čtyř akcí: WikiLeaks 'zveřejnění 

amerických diplomatických depeší vyhlášených dne 28. listopadu 2010 (WL); Japonsko 

zemětřesení a tsunami dne 11. března 2011 (JE); oznámení o zabití bin Ládina dne 1. 

května 2011 (BL) a příchod hurikánu Irene na východní pobřeží Spojených států od 20-

29 srpna 2011 (HI). 

Opravdu, slova přímo související s těmito událostmi byly na vrcholu vyhledávacích 

dotazů na Googlu během těchto událostí. Zvláštní pozornost byla věnována japonskému 

zemětřesení, které bylo pravděpodobně nejvíce kulturně rušivou událostí v roce 2011. 

Byla analyzována pouze čtyři významná slova pro každý typ existenciální úzkosti (v 

tabulce).
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Internetové vyhledávání dle výsledku studie dostává chaos pod kontrolu. Cílem studie je 

ukázat, že je nutné brát v úvahu doposud opomíjený kulturní rozměr vyhledávání.

Jejím ústředním cílem bylo demonstrovat, že je nutné brát nyní opomíjený kulturní 

rozměr vyhledávání v úvahu.

Podařilo se ukázat, že existuje statisticky determinovaná nevědomá dimenze při 

vyhledávacích aktivitách, která souvisí s důvěrou v lidi, a že tato dimenze je dokonce 

relevantnější než chápání vyhledávání jako nástroje.

Ve třetí části empirické analýzy autoři ukázali, že věrohodnost hledání pomáhá při 

vyrovnání se s existenciálními otázkami při realizaci globálních událostí.

Dokonce i ve zdánlivě individualistické informační společnosti hledání přinese jasnější 

představu o umístění sebe sama ve vztahu ke kolektivu.

Analýzou prostředí internetu z pohledu jeho integrace do každodennosti uživatelů se 

zabývá také Maria Bakardjieva (2005).81

Kvalitativní výzkum mezi uživateli internetu zkoumá, jakým způsobem běžní uživatelé 

pracují s internetem v prostředí domova a jaký vliv má na jejich každodenní život. 

Analyzuje integraci internetu do existujících aktivit a činností a vztahů, hodnotí jeho 

kulturní a sociální úlohu ve společnosti. Internet se podle výsledků výzkumu stal 

81 BAKARDJIEVA, Maria. Internet society: The Internet in everyday life. London: Sage, 2005
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místem střetu soukromého a veřejného prostředí (podobně, jak bylo v předchozích 

pracích popsáno v případě televize) a konstruuje širší dimenzi života uživatelů. Je zde 

však přítomnost zpětného vlivu uživatelů na internet, který svým působením 

v kybernetickém prostoru zároveň utvářejí. Virtuální komunity jsou příkladem této 

participace, která konstituuje kulturní trend „nepohyblivé socializace“ neboli socializace 

soukromé zkušenosti formou mezilidské společenské organizace on-line .82

Podle výsledků výzkumu mají někteří uživatelé internetu sklon k různým druhům on-

line zapojení s ostatními a potřebu virtuální pospolitosti.

Výsledky z oblasti internetového chatování ukázaly např. v případě dotazované Sandy, 

že za určitých okolností mohou uživatelé internetu postupem času upřednostnit 

komunikaci po internetu před reálnými vztahy v osobním životě.83 Zejména v případě, 

že je z nějakého důvodu pro ně osobní komunikace obtížnější. Lidé také v on-line 

komunikaci často nacházejí větší porozumění než při svých běžných osobních 

kontaktech tváří v tvář a jsou ochotni projevit velkou důvěru ve sdílení informací o sobě 

lidem, se kterými udržují tyto více či méně virtuální vztahy. 

82 BAKARDJIEVA, Maria. Internet society: The Internet in everyday life. London: Sage, 2005, str. 166

83 BAKARDJIEVA, Maria. Internet society: The Internet in everyday life. London: Sage, 2005, str. 175
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3. Uživatelé médií v České republice, porovnání s ostatními 

zeměmi EU

Pomocí statistik ČSÚ předkládám přehled o uživatelích médií, jejich vývoj v čase a 

srovnání s ostatními zeměmi EU.84 Informace demonstrují základní trend proměny 

struktury médií v domácnostech uživatelů, který má významný vliv na charakteristiky 

celého výzkumu.

Počet domácností s připojením k internetu (graf)

Zdroj: ČSÚ

Za posledních deset let došlo téměř ke ztrojnásobení počtu domácností s připojením 

k internetu. V případě domácností s dětmi je procento domácností, které mají počítač i 

přístup k internetu, v roce 2015 už téměř 94 %. U domácností bez dětí jsou čísla nižší, 

počítač a internet je součástí 65 % domácností (Příloha č. 2). 

Počet uživatelů mobilního telefonu se vyšplhal v roce 2015 ve mnou zvolené cílové 

skupině, při zaokrouhlení na celá procenta, na 100 %.

84Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci [on-line] . 

02.12.2014. [cit. 2016-07-13]. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-

komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2014-ejgbbmx0ui.

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2014-ejgbbmx0ui
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2014-ejgbbmx0ui
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Počet uživatelů mobilního telefonu (tabulka)

V tabulce se jedná o věkové kategorie 35-54 let. Zejména ve skupině populace ve věku 

mezi 45 a 54 let se počet uživatelů mobilního telefonu zvýšil významně, o téměř 20 %, 

během posledních přibližně deseti let.

V kontextu Evropské Unie je v užívání internetu v roce 2014 Česká republika se 76 %

jedno procento nad EU28 průměrem. V roce 2006 byla 8 % pod tímto průměrem, který 

činil 52 %. 
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Uživatelé internetu v zemích EU, vývoj v letech 2006 až 2014 (tabulka)

V příloze je uveden detail přehledu nejčastěji prováděných činností v prostředí 

internetu, v oblasti komunikace a vyhledávání informací. Ve skupinách obyvatel 

zahrnujících cílovou skupinu mého výzkumu (35 – 54 let) je jejich dominantní 

komunikační činností na internetu posílání e-mailů (Příloha č. 5). Jejich nejčastějšími 

činnostmi z oblasti vyhledávání informací jsou pak čtení on-line zpráv, novin a časopisů 

a vyhledávání informací o zboží a službách (Příloha č. 6).

4. Metodologie kvalitativního výzkumu – individuální 

hloubkový rozhovor

Výzkum bude veden formou hloubkových individuálních rozhovorů, 

polostrukturovaných, vedených s cílem získání dostatečného množství informací o 

analyzovaném problému v populaci a proniknutí do jeho hloubky. Budu se snažit nalézt 

příčiny jednání a chování a motivy dotazovaných.

Hlavní výzkumnou otázkou je, zda mají tzv. „nová média“ schopnost poskytovat svým 

uživatelům pocit ontologického bezpečí. K teorii vedení rozhovorů jako kvalitativní 

výzkumné metody se vyjadřuje množství odborné literatury. Hendl uvádí následující 
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druhy rozhovorů jako výzkumné metody: strukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami, rozhovor pomocí návodu, neformální rozhovor, narativní rozhovor, 

fenomenologický rozhovor, skupinová diskuse, skupinové interview a vyprávění 85.

Výše uvedené typy rozhovorů se liší zejména mírou zapojení osoby tazatele do průběhu 

rozhovoru a jeho vlivu na výslednou strukturu získaných informací. Strukturovaný 

rozhovor s otevřenými otázkami má za cíl minimalizovat efekt tazatele na kvalitu 

rozhovoru a variaci kladených otázek. U rozhovoru pomocí návodu je na tazateli, jakým 

způsobem a v jakém pořadí získá informace, které daný problém osvětlí.

„Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném průběhu 

interakce (např. během zúčastněného pozorování v terénu). Informátor si přitom ani 

nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor.“86 Nashromážděná data se u každého 

rozhovoru liší. S jednou osobou lze provést i více takových rozhovorů. Otázky se pak 

mění v závislosti na předešlých interview, tazatel rozvíjí předchozí témata a hledá nové 

směry. Neformální rozhovor zohledňuje individuální rozdíly a změny situace. Otázky 

jsou individualizovány. Kvalita rozhovoru je však závislá na schopnostech tazatele a 

srovnání dat z rozhovorů je složitější.87 V narativním rozhovoru je subjekt vybízen ke 

zcela volnému vyprávění. Používá se zejména v biografickém výzkumu.88

„Fenomenologický rozhovor - další varianta rozhovoru zaměřeného na historii života 

dotazovaného - požaduje, aby dotazovaný konstruoval a dával významy svému jednání 

v konkrétních sociálních situacích.“89

Skupinové rozhovory se uplatňují v případech, že názory a postoje se váží na vztahy a je 

tedy lepší zjišťovat data v sociální situaci, ve skupině. Jsou vhodné například pro 

výzkum veřejného mínění nebo kolektivních postojů. Diskutující při nich snadněji 

odhalují své postoje, myšlení a pocity.90

Vedení kvalitativního rozhovoru v porovnání s kvantitativním sběrem dat klade vysoké 

nároky zejména na osobu tazatele. Jeho příprava, schopnosti, praxe a jistý komunikační 

85 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4., str. 173

86 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4., str. 175

87 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4., str. 175

88 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4., str. 176

89 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4., str. 180

90 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4., str. 182
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cit se významně odráží ve výstupech z interview, které je do určité míry jakousi 

psychologickou hrou. Na výzkumné otázky se nelze ptát přímo. Návodnými otázkami 

se snažíme dobrat motivů jednání a pochopit psychické pochody respondenta. Tazatel 

má k dispozici scénář, který je však spíše vodítkem k rozhovoru. 

Metodická literatura se kvalitami tazatele, jeho dovednostmi a praxí vedení rozhovoru 

důkladně zabývá. Otevřené pořizování vzorků vyžaduje dostatek dovedností týkajících 

se jak dělání rozhovorů, tak pozorování, a také badatele, kterému nevadí čekání na to, až 

se něco stane nebo až někdo řekne něco zajímavého. Tento způsob pořizování vyžaduje 

badatele, který ví, jak se ptát, aniž by zatlačil informátora do defenzívy, nebo, což je 

ještě horší, mu nevědomě naznačoval, jakou odpověď nebo chování očekává. Při 

otevřeném pořizování vzorků je nejdůležitější udržovat rovnováhu mezi důsledností (tj. 

systematickým shromažďováním relevantních údajů o kategoriích) a objevováním 

(odhalováním nových kategorií nebo nových vlastností a dimenzí).“91

Jan Hendl v základních taktikách vedení rozhovoru uvádí: „Není nutné zdůrazňovat, že

vedení kvalitativního rozhovoru je uměním i vědou zároveň. Vyžaduje dovednost, 

citlivost, koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu. Je obvykle třeba učinit 

řadu rozhodnutí ohledně obsahu otázek, jejich formy i pořadí. Dále se musí uvážit 

možná délka rozhovoru. Tyto problémy se vyjasňují buď před interview, nebo až v jeho 

průběhu v závislosti na typu rozhovoru.“92

Hendl také poskytuje doporučení ohledně řazení otázek ve scénáři a jiná důležitá 

pravidla pro jeho správné sestavení. „Otázky týkající se přítomnosti je snazší 

zodpovědět než otázky směřující do budoucnosti.“93 Těmi doporučuje rozhovor začít. 

Správný způsob kladení otázek je rovněž důležitý pro zdárný průběh rozhovoru.

„Způsob, jakým je otázka formulována, patří mezi nejdůležitější prvky, které určují, jak 

bude respondent odpovídat. Otázky v kvalitativním interview by měly být skutečně 

otevřené, neutrální, citlivé a jasné. Základní snahou při vymýšlení otázek je 

minimalizovat vnucování určitých odpovědí samou formulací otázky. Často se 

předpokládá, že otevřená otázka vznikne pouhým vynecháním kategorií uzavřené 

91STRAUSS, Anselm L. - CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, 196 s., ISBN 808583460X.

92HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

93HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
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otázky. Tento přístup však nevede k otevřeným otázkám, protože dimenze odpovědí je 

stále pevně určena. Skutečně otevřená otázka nepředpokládá, kterou dimenzi pocitů 

nebo myšlení bude respondent pociťovat jako důležitou.“94 Autor také upozorňuje na to, 

že je třeba vyvarovat se časté chybě tazatelů, a to kladení více otázek najednou. 

Samozřejmě je třeba při rozhovoru také přizpůsobit své vyjadřování osobě respondenta, 

aby tazatelovy otázky pro něj byly srozumitelné a jasné. V případě tzv. sondáže, která 

slouží k prohloubení odpovědí v určitém směru, by dle varování Hendela neměl tazatel 

dát najevo, že mu na ní záleží, měla by probíhat v normálním konverzačním stylu.

Etapa zpracování dat se od kvantitativního výzkumu zásadně liší. Základním 

dokumentem jsou kromě nahrávek především tzv. terénní poznámky.

Podle slov Milady Disman jsou terénní poznámky dialog sama se sebou.95

„Skromné jméno a zdánlivě jednoduchá definice charakterizují velice komplexní 

dokument. Polní poznámky jsou nejen důležité pro interpretaci, ale velmi často je 

proces vytváření poznámek totožný s procesem interpretace. Základním nástrojem 

interpretace je výzkumník sám. Proto výzkumník jako individuum musí být v terénních 

poznámkách jasně viditelný. Pocity, které v nás interview nebo pozorování vyvolá, 

dojmy, pochybnosti, vynořující se nápady, první interpretace, a to i tehdy, když se nám 

třeba zdají pošetilé, zdánlivě náhodné asociace, to vše musíme zaznamenat.“96

94HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

95 DISMAN, Milada. Favurite possessions asmanifestation of identity: A comparision between Canadian 

and foreign-born eldery.1988. 

96DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Univerzita Karlova. 2002. ISBN 80-

246-0139-7, 374 s.
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5. Praktická část

5.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky

Cílem mé práce je prozkoumat schopnost nových médií/nových komunikačních 

technologií poskytovat uživatelům pocit ontologického bezpečí.

V odborné literatuře je od 80. let, s začátkem studia televize v rámci každodennosti, toto 

tzv. tradiční médium vnímáno jako zdroj ontologického bezpečí. 

Televizi je připisována tato funkce díky schopnosti strukturovat čas, ritualizace, 

pravidelnosti. Tím pomáhá vypořádávat se s pocitem chaosu.

Ovšem charakteristika fungování televize se od dob počátků jejího zkoumání, 

s nástupem nových médií, značně proměnila. Zejména z hlediska její původní 

schopnosti strukturace a uspořádání všedního dne, které nyní pozbývá s možností 

časové fluktuace při užívání.

Ontologickým bezpečím se budu ve výzkumu zabývat v kontextu všech médií, která

jsou dnes součástí domácností, s důrazem na tzv. nová média, kterými se ve spojení 

s ontologickým bezpečím literatura příliš nezabývá. 

Hlavní výzkumné otázky jsou tyto:

1. Do jaké míry je pocit ontologického bezpečí vytvářen pevným programem 

nabízeným producenty televizního vysílání a do jaké míry mediálním obsahem 

samotným nebo dalšími faktory?

2. Dochází s přesunem od televize k novým médiím ke ztrátě ontologického bezpečí, 

nebo má toto potenciál rozvíjet se i v prostředí nových médií? Jakým způsobem?

3. Je ontologické bezpečí konstruováno pravidelností, kterou televizní program 

poskytuje? Ztrácí se tato jistota přesunem tvorby programu z producenta na 

konzumenta?

4. Jak je kompenzována pravidelnost, předvídatelnost a danost, kterou poskytuje 

televize při užívání nových médií? 

5. Jaké jsou strategie nastolení prožitku ontologického bezpečí při užívání nových 

médií?
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5.2 Postup výzkumu, výzkumný vzorek, scénář rozhovoru

Pomocí metod kvalitativního výzkumu jsem sledovala problematiku ontologického 

bezpečí zejména v souvislosti s novými médii.

Zkoumaný vzorek tvoří 20 mužů a žen ve věkové kategorii cca 40-50 let.

Tato věková kategorie byla zvolena proto, aby byla splněna následující kritéria: 

dotazovaný strávil podstatnou část života v mediální kultuře, které dominovala televize, 

zároveň je však schopen se v dnešní době dobře orientovat v prostoru tzv. nových 

médií, která jsou spolu s tradičními již součástí většiny domácností.

Část mých dotazovaných nenavštěvovala pravidelné zaměstnání. Cílem zahrnutí této 

skupiny do výzkumu bylo odhalit případné rozdíly v užívání médií u jedinců, kteří tráví 

většinu času v prostředí domácnosti, a těmi, kteří se pohybují přes den v zaměstnání 

mimo domov.

Základní skupinu respondentů jsem získala v okruhu svých známých, následně metodou 

„sněhové koule“. Dva respondenty jsem zahrnula do výzkumu navázáním spolupráce 

s azylovým domem v Praze, Horních Počernicích.

Každý z rozhovorů trval v průměru hodinu a půl. Rozhovory byly nahrávány a zároveň 

jsem v jejich průběhu zpracovávala „terénní“ poznámky.

S dotazovanými jsem na začátku rozhovorů pracovala s pomocí celé škály obrázků 

médií, a to za účelem uvolnění napětí, plynulého navázání hovoru a celkového ujasnění 

si předmětu hovoru poutavou formou. Respondenti pracovali s časovou osou dne, do 

které zasazovali své obvyklé rituály používání médií. Cílem této pomůcky bylo 

zmapovat detailně pravidelnosti, rituály, rutinní činnosti spojené s užíváním médií.

Přibližně uprostřed rozhovoru jsem respondentům zadala úkol spočívající v nakreslení 

internetu. Toto vytržení z diskuse přineslo obvykle chvilku relaxace a nový stimul do 

druhé poloviny setkání.

Scénář rozhovoru (Příloha č. 4) tvoří 62 otázek a je rozdělen do šesti částí:

1. Rozbor „běžného“ dne respondenta, mimo jeho zaměstnání, v prostředí domova 

s důrazem na rituály spojené s užíváním médií. Detailní rozbor každodenní 

komunikace respondenta s jeho sociálním (nepracovním) okolím s důrazem na 

specifikaci použitého média, pokud se nejedná o osobní kontakt. Rozbor obsahu 

komunikace. Snažím se specifikovat roli konkrétních lidí v životě dotazovaného a 



34

míru intimity těchto vztahů. Zkoumání pocitů respondenta v případě výpadku 

užívané technologie nebo média.

2. Hledání souvislostí mezi rozpoložením respondenta a užitím média, zda mu 

pomáhá dodávat pocit pohody, klidu nebo dokonce bezpečí. Zjišťování souvislostí 

mezi „domovem“, čili intimním prostorem, kde by měl panovat pocit klidu a 

bezpečí, a prostředky mediální komunikace, zejména internetem.

3. Otázky týkající se používání počítače, internetu, vyhledávačů. Rozbor motivů, 

pocitů, zvyků. Otázky týkající se subjektivní potřeby 

počítače/internetu/smartphonu. Cílem je zjistit strategie nastolení prožitku 

ontologického bezpečí při užívání nových médií. Jak je kompenzována 

pravidelnost, předvídatelnost a danost, kterou poskytuje televize.

Zjišťování, zda je rozlišena potřeba sociálního kontaktu a média samotného.

4. Otázky týkající se smartphonu. Zjišťování informaci k oblasti, zda je u 

respondenta vyvinutý bližší vztah (závislost) k jeho „chytrému telefonu“, hledání 

důvodů, motivů.

5. Dotazy k televizi, zjišťování, zda jí respondent používá k nastolení pocitu 

ontologického bezpečí, jaký k ní má vztah, jakým způsobem jí používá, kdy a 

proč. Zda a jak se změnily za posledních 15 let jeho sledovací zvyklosti.

6. V této části scénáře jsou velmi osobní dotazy týkající se existenciálních otázek 

respondentů souvisejících s bytím ve světě. Také zde kladu otázky ohledně 

psychologické stránky jejich života, úzkosti, strachu, odpočinku v prostředí 

domova, duševní rovnováhy. Cílem je zjistit, zda existuje u dotazovaného 

souvislost mezi počítačem/jinými médii a pocitem ontologického bezpečí.

Cílem individuálních hloubkových rozhovorů bylo, v návaznosti na teoretickou část 

práce, analyzovat aspekty posilující pocit ontologického bezpečí a vyhodnotit schopnost 

nových médií fungovat při jeho konstrukci.

Tyto charakteristiky definující ontologické bezpečí (OB)97 a faktory a okolnosti, které 

ho konstruují a posilují, jsem ve výzkumu hledala v prostředí nových médií při jejich 

užívání:

97 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3
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1. OB je základní důvěra, vnitřní pocit, že věci jsou tak jak mají, jedná se o termín 

psychologického rázu, souvisí s „bytím ve světě“, je zakotven v oblasti 

nevědomí.

2. OB v tomto pojetí je rovněž jako určitá jistota, typem víry.

3. Základy pocitu OB jsou položeny v dětství vlivem vztahu dítěte s pečovateli 

(rodiči). V této době je vybudována schopnost spoléhat se na stálost a trvalost 

pečovatelů (důvěřovat v ní) a schopnost věřit sobě samému. Důvěra v jiné je 

rozvíjena ve vazbě na utváření vnitřního pocitu důvěryhodnosti, který následně 

vytváří základnu pro trvalou identitu vlastního já. 

4. OB je výsledek důvěry individuí v trvalost vlastní identity a ve stabilitu 

materiálního a sociálního prostředí svého jednání (Pocit, že na jiné je možno se 

spolehnout, je ústřední pro pocit trvání vlastní identity.).

5. Důvěra, ontologické bezpečí a pocit trvání věcí a osob zůstávají v dospělé 

osobnosti úzce spjaty.

6. Ontologické bezpečí a rutina jsou spojeny prostřednictvím vlivu zvyku. 

7. Předvídatelnost méně významných činností každodenního života je spojena 

s pocitem ontologického bezpečí.

8. Když je tento rutinní řád otřesen, zaplaví nás úzkost. Při nedostatku základní 

důvěry (k abstraktním systémům či osobám) dochází k pocitům existenciální 

úzkosti.98

9. „Normální“ jednotlivci získávají v rané fázi života základní dávku důvěry, která 

existenciální obavy umrtvuje nebo otupuje. 99

10. Ontologické bezpečí, které souvisí s důvěrou, v sebe sama, v ostatní lidi, je 

posilováno aktivní participací na každodenních procesech, událostech, 

aktivitách.

11. Důvěra ve spolehlivost – jedince (individuí), systému (věcí), sebe sama - nám 

pomáhá zvládat úzkosti a fungování v každodennosti.

12. Každodenní interakce formují naší hladinu základní důvěry. Tvoří se tak tzv. 

praktické vědomí, které má schopnost působit proti úzkostem.

98 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 91

99 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 87
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13. OB je také chápáno jako komplex vztahů -vyžaduje fyzickou přítomnost, 

komunikaci tváří v tvář, porozumění, paměť, vědomí vlastní pozice v čase a 

prostoru, vztahy k jiným lidem, symbolům, objektům.

14. OB je posilováno organizací našich vztahů v čase a prostoru, která nám pomáhá 

vyhnout se pocitu chaosu, ve kterém jednotlivec není schopen dobře fungovat. 

Každodenní život je neudržitelný bez řádu, který nastolujeme pomocí tradic, 

rituálů, rutinních praktik a stereotypů podporujících pocit kontinuity, 

spolehlivosti a souvislosti věcí. Instituce jako rodina, komunita nebo národ nám 

dodávají pocit identity, sounáležitosti a orientace ve světě. 

Ontologické bezpečí je v moderním světě také díky vlivům vlivu masových médií, 

informačních technologií a globalizaci a zejména následkem časového a prostorového 

rozpojení vztahů a komunikace u jedinců ohroženo. Hlavním důvodem je ztráta 

bezprostřednosti komunikace tváří v tvář v důvěrně známém, ovladatelném a relativně 

neměnném fyzickém prostoru a čase. Problémem je vyvázání sociálních systémů, což 

nás donutilo naučit se “důvěřovat na dálku”. Důvěřujeme v “abstraktní”, důvěru 

oslabující mechanismy, jako jsou obsahy masových médií, peníze, dálkové transportní 

systémy, ať již dopravní, komunikační nebo jiné globalizaci vytvářející mechanismy100. 

Tato naše nová důvěra v abstraktní systémy není pro značnou část populace psychicky 

uspokojující.

Dosavadní výzkumy101 uvažují o televizi jako o ontologické a fenomenologické realitě a 

to zejména díky její opravdové každodennosti. Uvádí, že televize dokáže zkonstruovat 

potřebný řád v bežných dnech, a proto si k ní někteří jedinci vytváří vztah závislosti.

Jako širší schopnost médií posilovat pocit ontologického bezpečí je v literatuře uveden 

tzv. eskapismus (únik do fantazijní únik do imaginárních světů, zejména mediálních).

Televizi jsou také připisovány uklidňující účinky jakožto přechodovému objektu.

5.3 Vyhodnocení individuálních hloubkových rozhovorů 

Mými respondenty byli Martin (40), Jana (40), Jakub (45), Jirka (41), Lubor (43), Lada 

(44), Lenka (42), Martina 1 (42), Aleš (39), Vitek (40), Adéla (40), Matouš (43), 

100 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3, str. 62

101 SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994
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Markéta (32), Iveta (42), Zdena (52), Pavel (53), Kryštof (39), Martina 2(43), Adam 

(40), Zuzana (40).

Respondenty jsem získávala z okruhu svých známých a následně metodou „sněhové 

koule“.

V ojedinělých případech jsem pro rozšíření kontextu výzkumu do něj zařadila i 

respondenty mírně nad a mírně pod uvedenou věkovou kategorií 40-50 let. Ve všech 

případech byl však zachován důvod určení tohoto intervalu – neboli respondent strávil 

většinu života ve společnosti hlavního média televize a je jí silně zasažen (nebo ji vůbec 

nemá) a zdatně se orientuje v práci s tzv. novými médii. Část mých respondentů nemá 

pravidelné zaměstnání. Ve výzkumu jsem chtěla analyzovat odlišnosti v užívání médií u 

lidí, kteří pravidelně dochází do práce v porovnání s respondenty, kteří tráví většinu dne 

doma.

Každý s respondentů přispěl svou výpovědí do mozaiky zkoumané problematiky, 

přesto, že se hlavní rysy tématiky už později začaly při výzkumu opakovat.

Tyto respondenty, se kterými jsem vedla individuální hloubkové rozhovory, jsem si 

v průběhu výzkumu postupně rozdělovala do několika skupin, protože se u nich určité 

modely fungování s médii začaly opakovat.

Jednotlivé skupiny, do kterých jsem si respondenty zařazovala, na mě působily jako 

určité světy, až na jediný šlo o světy mediální, kam jednotlivci unikají, ubírají se nebo 

utíkají, protože se v nich cítí dobře. Z různých důvodů a příčin. Často v rozhovorech 

zaznělo jedno společné: člověk nemůže být sám, myšleno v izolaci (psychické či 

fyzické), sám se sebou, bez komunity, ať už je jakkoliv konstruovaná nebo simulovaná.

Světy „úniku“ (útočiště) by se daly popsat takto:

1. Televizní kulisa v prostředí domova a seriálové „přátelství na dálku“ (Jana, Láďa, 

Martina 1, Markéta, Lubor, Zdena)

2. Internetová komunikace – chat (zejména), SMS zprávy, e-mail (Martin, Jirka, 

Iveta, Kryštof)

3. Internetové zpravodajství a provinilá konzumace bulváru (Aleš, Adam, Adéla, 

Pavel, Martin)

4. Blízkost smartphonu – chytrého telefonu (Jakub, Lubor, Aleš, Martina 2)

5. Počítačové hry (Matouš, Vítek)
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6. Osobní setkání s jinými lidmi (Lenka, Zuzana, Martina1, Jana - venku, Zdena, 

Pavel, Martina 2 – v rodině doma)

Někteří respondenti by se dali zařadit do více kategorií, například z důvodu pozvolného 

přechodu mezi kategoriemi.

Toto prolínání, zvlášť mezi televizí jako reprezentantem tzv. tradičních médií, a médii 

tzv. novými, je dle mého názoru příznačné právě pro zvolenou cílovou skupinu 

respondentů. Jedná se o osoby ve věku okolo 40-50 let, které strávily většinu života 

v dominantní společnosti média televize, ale zároveň jsou poměrně zdatné v práci 

s novými komunikačními technologiemi a internetem. 

Proto je zajímavé zde pozorovat v některých případech posun jejich zaměření od 

televize směrem k novým médiím ve volném čase v prostředí domova. Je patrné, že 

některé užitky z televize pro ně plynoucí, zejména z oblasti rituálů a rutinních praktik,

jim postupně přináší užívání nových komunikačních technologií. 

Lubor: „Před deseti lety se to zlomilo, televize pro mě přestala být nepostradatelná a už 

to je doplněk, už tu hlavní roli má internet, protože od doby, kdy všechno najdu na 

internetu, ty archivní pořady a můžu online koukat na televizi na internetu, tak už tato 

bedna klasická není důležitá. Předtím pro mě byla televize nepostradatelná. Byla to 

první věc, kterou jsem kupoval do bytu.“

Nyní bych chtěla jednotlivé skupiny respondentů, rozřazené podle výsledků mého 

výzkumu, podrobněji popsat.

5.3.1. Skupiny se společnými znaky v užívání médií 

Televizní kulisa v prostředí domova

Důvody, které respondenti popisovali, proč si televizi jako kulisu doma pouští, si byly 

dost podobné. Je to jednoduché a člověk nechce mít pocit samoty. Jsou zvyklí, že jim 

televize doma běží, rádi slyší hlasy jiných lidí nebo jen šum v pozadí. Pouští ji rutinně, 

nesledují ji, ale pokud by ji neměli, bylo by to nepříjemné.

U respondentů jsem zaznamenala pravidelné časy, kdy si televizi přes den pouští, které 

se opakovaly, nebo bylo pouštění televize spojeno s činností, kterou při ní dělali.

Jana: “Přelom odpoledne a večera si pouštím televizi, dívám se na svůj pravidelný 

pořad Prostřeno“
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Často si také respondenti televizi pustí odpoledne nebo večer jako kulisu a už jí 

nevypnou, dokud nejdou spát.

Jana: „Koukám se s Láďou i sama, mám to často jako kulisu, abych neměla ticho a 

abych neměla pocit, že jsem tam sama. Protože tím, že jsem v podstatě celej den sama, 

tak potřebuju mít pocit toho, že je někdo v okolí. Já jsem to tak měla v podstatě vždycky. 

Potřebovala jsem mít pocit, že nejsem sama, že je tam někdo se mnou. Abych z toho 

nezmagořila. Když jsem celej víkend byla zavřená doma, s nikým jsem nepromluvila, tak 

už by mi hrabalo.“

Ptala jsem se Jany, jestli někdy zažila výpadek televize. 

Jana: „Bylo to smutný. Já si četla (humorně řečeno). Knihu! Šla jsem spát.“

Respondenti při výpadku televize nebo rozbitém ovládači cítili obvykle nepříjemné 

pocity.

Martina 1 popisuje svou nevysvětlitelnou potřebu mít stále zapnutou televizi, přestože jí 

podle vlastních slov nikdy nesleduje.

Martina 1: „Televize u mě hraje pořád, měla bych se jí zbavit, protože na ní prostě 

nekoukám. Mám jí jako kulisu, když třeba opravuju písemky a tak, ona prostě hraje

Já jí pustím a vím, že ji nebudu sledovat a je tam nějaký kanál od minule a trvá třeba 

hodinu, než to přepnu.“

U všech respondentů, u kterých jsem zjistila zvyk mít televizi zapnutou jako kulisu, aniž 

by jí sledovali, se ukázalo, že v době jejich dětství měli i jejich rodiče stejný zvyk. Dá se 

usoudit, že tento domácí zvyk nebo rituál se přenáší v rodině i do dalších generací.

Je možné, že přítomnost puštěné televize v dětství zvyšuje u lidí v dospělosti potřebu 

zaintegrovat si tuto část domova i do svého nového domova. V návaznosti na literaturu 

zpracovanou v teoretické části práce by se dalo vyvodit, že puštěná televize může jako 

přechodný objekt102 navozovat pocit ontologického bezpečí, lidé si na ni v dětství zvykli 

jako na součást vřelosti, kterou domov poskytuje, proto si ji při zakládání nového 

„hnízda“ berou s sebou. Podle jiného pohledu je televize součástí jakési tradice, 

kontinuity, určitý rituál.

102 WINNICOTT, Donald W. Playing and Reality, Harmondsworth, Penguin, 1974
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Martina 1: „Když v tu chvíli nemám jiný podnět, zapnu televizi, je to blbý zvyk z minula, 

u nás v rodině to tak bylo, kdo přišel první, udělal takový to, co je v televizi a pustil jí. I 

u čtení mi hraje televize.“

Martina 1 uvedla, že je to forma návyku nebo zvyku, kdy televizi pustí, a v tu chvíli si 

třeba i myslí, že ji sledovat chce, ale pak ji nesleduje.

Jana i Martina mají zajímavý společný znak – nerady komunikují po chatu, raději 

telefonují a hlavně je pro ně v životě velmi důležitý osobní kontakt s lidmi. Veškerou 

jinou komunikaci používají především ke zprostředkování osobních setkání. Jsou velmi 

společenské a setkání s nimi plyne velmi přirozeně a pozitivně.

Láďa, který používá televizi doma jako kulisu, mi také popisuje, jak to stejné dělal celé 

jeho dětství jeho otec. 

Láďa: „Vlastně co si pamatuju, tak když byl doma, nedělal nic moc jinýho, jen od rána 

do večera koukal na televizi, dokonce byl schopen přepínat neustále programy, aby mu 

nikde nic neuteklo. Prakticky se s nim nikdo na nic nemohl koukat, protože se nikdy 

nedověděl jak to dopadlo. Byl totální závislák, a čím starší, tím víc. Při zapnutý televizi i 

spal. Hlavně mít doma co největší televizi bylo pro něj známka úspěchu“

Lubor vnímá televizi podobně, také jako kulisu, kterou nevypíná. Zapnout si právě 

televizi jako kulisu mu přijde po příchodu domů to nejjednodušší řešení.

Lubor: „Každý den běží televize, poslední rok, co máme malý dítě, hodně jsme to 

omezili. Pouštím jí proto, že se chci dozvědět novinky z regionu, podkrkonoší. Puštěná 

televize na mě působí jako spojení se světem, podobně jako internet, že mi nic důležitýho 

neuteče. Seriál Ulice je jediný, na čem jsme se s Luckou shodli, jinak sledujeme každý 

něco jiného.“

Z televizních diváků, resp. těch z řad mých respondentů, se dá vyčlenit ještě jedna 

podskupina, které přináší televize ještě jiný užitek než výše popsanou kulisu v prostředí 

domova.

Jedná se o důsledné sledování některých seriálů a vytváření si vztahu k jeho hlavním 

hrdinům. Něco podobného jsem popisovala v teoretické části v kapitole 

o tzv. „vzdálených druhých“103.

103
McQUAIL Denis Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002
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Zdena hovoří o hrdinech svého oblíbeného seriálu Ulice velmi důvěrně. Má ráda české 

herce, sleduje je kontinuálně v českých seriálech a chodí ráda i na jejich divadelní 

představení.

Zdena: „Mám ráda seriály a filmy, ve kterých hrají čeští herci, protože jsou to pro mě 

známé tváře. Leccos vím o nich, o jejich soukromí, jsou to mí přátelé (řečeno s mírnou 

nadsázkou). Tím, že je dlouhodobě vidím na obrazovce, jsou mi blízcí. Vídám je 

pravidelně. Taky mám ráda seriály s detektivní tématikou s českými herci. Ze stejných 

důvodů a také je tam jisté napětí.“

Markéta se o sledování oblíbeného seriálu vyjadřuje velmi emotivně: “Dětem běží 

většinu dne pohádky, já každej den musím koukat na Ulici a Ordinaci.“

Ptám se Markéty, co by pro ni znamenal výpadek televize.

Markéta: „Tak to by byl konec, to ani si nedokážu představit, to si ani nepředstavuju. 

To je opravdu jediná věc, kterou k životu potřebuju, bez toho nežiju. Kvůli dětem taky, 

já to prostě beru televizi jako k životu, radši se vzdám počítače.“

Iveta má stejný názor, výpadek televize by považovala za šílený, na „Ordinaci“ kouká 

denně.

Vítek je ohledně užívání televize zajímavý případ. Je nyní v situaci, že má dva domovy. 

V invalidním důchodu po operaci bydlí každý druhý týden u matky na vesnici, kde 

televize je.

Vítek: „Televizi pouštím celkem záhy, pokud snídám sám, snídám u televize.“

Ve svém bytě v Praze však televizi nemá a nechybí mu tam. Potřebu sledovat televizi 

má jen ve svém rodném domě, v prostředí domova své matky, který považuje také za 

svůj domov.

Televize je pro něj rituálem konkrétního prostředí, kde je na ní zvyklý, a její sledování 

v obvyklých časech by mu zde chybělo. Ve druhém domově má však jiné rituály spjaté 

zase s tímto prostředím, jsou jimi četba, hraní her na mobilu, poslouchání rádia a 

komunikace s přáteli. Televizi zde zapínat nepotřebuje, proto ji nemá.

Při sledování televize respondenti nevyužívají její schopnost strukturovat den díky 

pravidelnému programu, přestože si televizi obvykle v konkrétní čas zapínají (dříve byla 

televize k strukturování dne pomocí programu užívána, zejména v době, kdy existovala 

v domácnostech spíše izolovaně). Respondenti však obvykle nezapínají televizi z 

důvodu sledování určitého programu, ale spíše kvůli užití televize jako kulisy, kdy není 
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důležité, jaký program je právě vysílán. Našli si tedy jiný způsob, jak televizi využít 

k nastolení pravidelnosti v běžných dnech. Vytvořili si vlastní domácí rituál spojený 

s prostředím domova v podobě pouštění televize ve stejných denních dobách jako 

kulisu, v některých případech jí ani nesledují. Nahrazují si však pomocí puštěné televize 

sociální kontakt. V některých případech se také emotivně upínají ke známým tvářím 

z dlouhodobě sledovaných seriálů, tyto herce nebo jiné celebrity někdy nazývají svými 

přáteli. 

Chat – komunikace prostřednictvím komunikační sítě

Nejvýraznějším respondentem k tématu „chatování“ byl pro mě Martin. Martin založil 

v roce 1999 se svými kamarády na sídlišti Jižní město lokální síť a od té doby je pro něj 

internetová komunikace součástí každodenních rituálů. Jako i u ostatních respondentů, 

kteří hodně komunikují pomocí tzv. chatování, nemá dobrý vztah k telefonování.

Martin: „Nevolám nikomu. Lidem nevolám. Lidem volám, až když potřebuju něco 

zařizovat. To není standardní. Až když něco potřebuju. Nebo je potřeba něco rychle 

domluvit a oni blbě komunikujou na těhle kanálech (chat: Facebook, WhatsApp, ICQ, 

Skype (bez obrazu) atd.) Není to tak, že bych někomu jen tak ze srandy zavolal a 

vykecával se s ním. Na všechno používám elektronickou komunikaci.“

Martin má v blízkosti svého bydliště dlouhotelého kamaráda Mastera. Jejich 

komunikace již řadu let probíhá primárně přes komunikační kanály, chaty.

Martin: „S Masterem si píšu přes celý den většinou, večer si pak ještě píšu s Masterem, 

nějaký krávoviny, on pak ještě v noci třeba odpoví. S Masterem řešíme pracovní věci, 

různý věci do práce, prolínáme se oborama, ostatní věci jsou různý věci okolo života, 

okolo holek“.

Zeptala jsem se Martina, proč tuto komunikaci nevyřeší s kamarádem osobně, například 

v restauraci.

Martin: „Protože do hospody nechodím moc a Master taky ne. To není, že jako 

potřebuješ jít do hospody a vyřešit tam různý věci, my řešíme i jakoby průběžně různý 

kraviny, že jo prostě. Holky často si volaj a řešej různý krávoviny, my si chatujem a 

řešíme krávoviny, akorát to je posunutý jinam, o čem ty krávoviny jsou. Někomu to řikat 

musim ty věci. Občas JFK, (další kamarád, se kterým komunikuje po chatu).“ 

Počítač si Martin pouští hned ráno před odchodem do práce a ihned po příchodu z práce, 

ve své pracovně. Jeho přítelkyně v jiném pokoji sleduje obvykle televizi.
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Pokládám Martinovi dotaz týkající se existence osobních kontaktů, které Martin urdžuje 

ve svém sociálním okolí.

Martin: “V práci je jeden kolega, sedí naproti v práci, který je mi jakoby bližší, s tím si 

občas povídáme, ale rozhodně to nejde do takového levelu, jako to jde s Masterem.“

Na možný výpadek internetu Martin reaguje takto: “mně se to prakticky nemůže stát, 

vždycky něco funguje, internetů mám taky několik.“

Na dovolenou bez internetu má tento názor: “Blbý je, že nemůžu s lidma chatovat, 

občas chceš poslat nějakej blabol, Masterovi třeba.“, dodává Martin s nadsázkou a 

dodává:

„Byl by to problém, i o dovolený doma denně sjíždím nějaký články, hledám 

informace,inet používám fakt hodně.“

Dále se řeč týká toho, co by se dělo, kdyby se kamarád Master třeba odstěhoval do jiné 

země.

Martin:“Že se odstěhuje, nevadí, můžeme bejt na Skypu. Blbý, kdyby se odstěhoval do 

Ameriky a byl posunutej o 7 hodin. My se s Masterem často nevidíme několik týdnů 

osobně a přitom od sebe bydlíme kilák. Když se vidíme osobně, řešíme to stejné jako na 

Skypu. S Masterem jsem nebyl na pivu ani nepamatuju.“

Dalším respondentem, pro nějž je internetový chat v životě klíčový, je Jirka. Zapíná 

počítač hned ráno po probuzení a postí si maily a ICQ.

Jirka: „Sedím pořád u počítače, to je jednoduchý.“

Má blízký okruh asi pěti kamarádů, se kterými komunikuje denně. Nerad telefonuje, 

volá pouze, když se jedná o něco nutnějšího. Počítače má doma dva a zároveň je 

k internetu připojen přes smartphone. Jediný čas, kdy není u počítače je, když spí nebo 

při sportu mezi osmou a devátou hodinou ranní. Internet využívá hlavně k soukromé 

komunikaci. Na otázku, co by dělal, kdyby nešel internet, odpovídá humorně: „Je to jak 

za války, nejdou základní technologie. Když bych něco potřeboval vědět, musel bych 

volat.“ Tvrdí, že jeho rodiče také pořád sedí doma u počítače.

Internetové chatování dle výsledků výzkumu některým uživatelům poskytuje sít velmi 

důvěrných vztahů, které v osobním životě na takové úrovni intimity ani nemusí 

existovat. Zároveň se jedná o každodenní rutinní činnost, bez jejíž pravidelné realizace 

se respondenti necítí komfortně.

Internetové zpravodajství a provinilá konzumace bulváru
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Hlavním zástupcem skupiny, která se vyznačuje rituálem konzumace internetového 

zpravodajství, je Aleš. Čtení zpravodajských serverů doplňuje každodenním poslechem 

zpráv v rádiu. Už 12 let nemá televizi.

Aleš: „Rádio pro mě do určitý míry plní tu roli určovače času, v 6 hodin ráno se mi 

poustěj zprávy na rádiu. Mám budík nastavený. Jsou nějaký zprávy dne, který chci 

slyšet, a aby mi utkvěly, tak si je pustím víckrát. Když se vzbudím, ještě relativně 

v polospánku si poslechnu první zprávy, trvaj pět minut, moc nevnímám, v 7 si je pustím 

znova. Už vím, co se stalo, jsem schopen o tom nějak mluvit a mám to nějak zajetý, ty

zprávy poslouchám třeba dvakrát třikrát za den, politický zprávy. V mém případě je to 

pořád nějaká snaha být v kontaktu s profesí, politický zprávy (vystudovaný politolog, 

nezaměstnaný).“

U snídaně Aleš zapojí do svého každodenního zpravodajského rituálu další média.

Ráno si poslechne troje zprávy, během toho si dělá snídani, má puštěné rádio na 

smartphonu a během snídaně ještě někdy použije další médium. 

„Nejčastěji používám feedly (aplikace), rss čtečka pro Android.je to aplikace, která si to 

synchronizuje i s webovou Appkou. Můžu se na to dívat na notebooku, na smartpnonu, 

obsah je identickej a propisuje se navzájem. Nicméně většinou používám smartphone na 

toto. Mám nějaký oblíbený „podcasty“, který taky sleduju přes to feedly a když jsou dny, 

kdy vím, že vyjdou, tak si poslechnu ten podcast během rána, místo abych poslouchal 

zprávy, trvá asi 40 minut. To samý se může stát s YouTube.ty pokud máš svůj Google 

účet, si můžeš svůj YouTube kanál lajknout a potom ti choděj notifikace o nových 

videích.“

Kromě rádia a internetu je pravidelným zdrojem informací pro Aleše časopis respekt, 

který má předplacený.

Aleš zprávami po celý den doslova žije. Když narazí na zajímavý článek, pošle ho 

známým, které by mohl zajímat. Takové odkazy neposílá však hromadně, ale vždy 

konkrétnímu člověku, pokud se domnívá, že je pro něj relevantní, jedná se o okruh asi 

čtyřiceti lidí.

Zjišťuju i u Aleše, co by pro něj znamenal výpadek internetu.

Aleš: „Pocit frustrace může plynout z toho, že chci zjistit rychle nějakou informaci a 

nemůžu. Nemáš moc jiný cesty, jak se k informacím dostat. Ke zprávám. Den starý 
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zprávy mi nepřijdou zprávy. Mám tu představu, že když mi teď přestane jít internet, jsem 

odtržen od světa.“

Ptám se Aleše, jaké zprávy, bez kterých by se neobešel, jsou tak důležité.

Aleš: „Nejsou žádný takový zprávy (důležíté). Já je nepotřebuju vědět, já je chci vědět. 

Potřeba nerovná se nutnost, potřeba je nějakej pocit, přispívá to k mýmu duševnímu 

komfortu a je to jakási součást mojí identity, že o určitých věcech chci být 

informovanej.“

Žádám Aleše, aby mi konkrétněji vysvětlil, o které zprávy, které celý dny sleduje, se

vlastně jedná.

Aleš: „Politika. Zahraniční i česká. Mám segmenty, sekce, v kterých to mám rozdělený.

Některý jsou tam víckrát, že jsou ve více sekcích. Politika, Ted talks teď zrovna, 

časopisy, ze kterých mám swotky. Defaultní řazení je chronologicky, jak je to starý 

vidíš, šest minut, sedm, když je něco důležitý, je to tam i víckrát, pak to můžu rollovat.

Nebo tady je kolik lidí to četlo, takže to je asi zajímavý, když to hodně lidí četlo. To není, 

že to všechno přečtu, podívám se na to párkrát za den, v tramvaji si to třeba projedu, 

prorolluju si jich pár a nějaký si přečtu.“

Připomínám Alešovi, že před chvílí uvedl, že ty zprávy nejsou důležité.

Aleš: „Absence žádný jednotlivý zprávy by mi nic neudělala, ale v konjunkci těch zpráv 

mi to dává nějaký pocit přehledu o světě a o politickým dění, což je prostě součást mojí 

nějaký identity, pocitu kvalifikace v tom smyslu, že když se něco stane a já mám k tomu 

zaujmout nějakej postoj, tak jsem schopen dejme tomu vyvozovat nějaký analogie 

z podobných událostí, který se staly u nás nebo jinde v minulosti, právě proto, že to 

průběžně sleduju. Ale žádná ta jednotlivá zpráva mi neublíží (absence).“

Ptám se následně, jaký to je pocit zprávy nemít.

Aleš: „Když mám nějakou jinou aktivitu, která mi vyplní ten čas, tak asi bych to přežil.“

Aleš vysvětluje, že nemá tendence kontrolovat zprávy při jiných aktivitách, ale při tzv. 

prolukách. Snaží se využít malé segmenty času mezi aktivitami.

Aleš: „Dřív bylo běžný, že jedeš tramvají a čumíš do blba, dnes už „jen“ jet tramvaji je 

divný. Frustraci mám v metru, kde není signál“

Podobná výpověď ohledně potřeby vyplňování veškerých „proluk“ médiem se mi u 

respondentů často opakovala.

Další téma našeho hovoru se týká internetových vyhledávačů. 



46

Aleš se vyhledávání na internetu věnuje stejně precizně jako třídění zpravodajství. 

Aleš: „Využívám našeptávač dřív navštívených adres. Firefox má vyhledávací lištu, kde 

si vybereš search engine, přes kterej chceš vyhledávat, chcete vyhledávat pomocí 

Googlu, Wikipedie. Vybírám si, přes co to chci vyhledávat.“

Aleš je zajímavým respondentem pro můj výzkum také proto, že od roku 2002 let nemá 

v domácnosti televizi.

Aleš: „přijde mi, že ten trade off není dobrej, ta směna 250 Kč za to, co za to můžu 

dostat. ČT24 se dá sledovat přes internet a to je jedinej tuzemskej kanál, kterej by mě 

nějak zajímal.“

Vliv na jeho životním stylu bez televize měla bývalá přítelkyně, ke které se v roce 2002 

nastěhoval. Takto hodnotí svůj vstup do životního období bez televize: „Zuzka řekla, že 

nechce televizi, já jsem s tím neměl problém tenkrát a zpětně jsem dost rád. Bylo to 

vůbec nejlepší období, v době, kdy jsme už neměli televizi a ještě nebyly smartphony, 

takže člověk měl výrazně víc času, než kdyby tu televizi měl, že by na ní jinak civěl. Ta 

televize, když jí máš, tak si dost říká o pozornost.“

Dále uvádí, že tzv. „channel browsing“ praktikuje přes YouTube: „Tím, jak se tam 

podívám, potom tam vidíš výpis souvisejících videí a potom tě to vtáhne do sebe.“

Nicméně v dětství a dospívání doma televizi měli, Aleš uvedl, že v té době měl na 

televizi návyk, že před ní strávil celé dětství, avšak poté, co televize z jeho domova 

zmizela, návyk už ztratil. 

Aleš: „Už od nějakých jedenácti jsem koukal na politiku a nějakou dobu zároveň s tím 

jsem koukal na ty dětský pořady, speciálně o víkendech mi to řídilo čas.“

Dospělost však hodnotí takto: „Asi jsem to nikdy úplně neinternalizoval, že se máš řídit 

tím programem. Pro mě je mnohem přirozenější YouTube systém, kdy opravdu si pustím 

kdy chci, co chci. Nebo videopůjčovna je přirozenější. Já nechci, aby mi televize řídila 

čas.“

Martin má podobný systém na třídění zpravodajství jako Aleš. Akorát tématika se liší, 

veškeré zdroje jsou z oblasti jeho profese a hobby zároveň a týkají se IT, často 

programování. 

Martin: „Mám jeden kanál, siteu, která mi vše sdružuje, kde jsou všechny nový články 

za poslední dobu ze zaregistrovaných periodik a témat.“
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Aleš spojil svou potřebu mít perfektní přehled o veškerém zpravodajství s vlastní 

identitou.

Také v rozhovoru uvedl, že by chtěl žit v takové části světa, která by lépe oceňovala 

schopnosti, které má (v oboru politologie).

Není pro něj nejvyšší meta být šťastný, ale snaží se dělat „hodnotné“ aktivity, aby měl 

pocit nějakého směřování, pocit, že je schopen dělat věci konzistentně, tak jak si 

naplánoval. Pokud se mu to daří, vnímá pak vlastní existenci jako něco, co jde 

správným směrem. 

Aleš: „Tohle je v životě důležitý. Vyvíjet se tak, aby moje já za rok bylo nějakým 

způsobem atraktivnější než moje současné já.“

Alešovi užívání internetu strukturuje každý běžný den. Má přesný rozvrh aktivit 

spojených s užíváním médií, které se pravidelně opakují. Tomu, co nepřetržitě zjišťuje z 

médií o dění ve světě věří, není příznivcem tzv. konspiračních teorií o fungování médií. 

Má pocit, že svět je srozumitelné místo a že mu lze rozumět a většina vazeb a vztahů se 

dá nějak pochopit.

Adéla i Jana zmínily při rozhovorech sledování internetové verze bulvárního tisku.

Adéla sleduje Blesk.cz pravidelně už přes 10 let a líčí s nadsázkou svůj rituál: „Blesk.cz 

je jedna stabilita v životě. Koukám na to, protože to je takový jednoduchý, je to taková 

startovací stránka. Je to takovej návyk spíš. Když dojde na nejhorší a nevím kam se 

koukat, jdu na Blesk. To ani nemusíš nic číst, to jenom jako projedeš a je to takovej 

start.“

Adéla používá nadsázku a humorný tón, protože si uvědomuje nízkou kvalitu svého 

pravidelného média.

Jana přímo přiznává, že bulvár sleduje tajně, se smíchem líčí: „Když by mi vyzbyl čas, 

klikla bych si na bulvár. Ale to nemůžu. To je zakázaný. Zakázal to Láďa. Že se nesmim 

koukat a hlavně si kupovat bulvár. Blesk, Aha a tak. A já to čtu tajně u babičky.“

Ptám se Jany, co jí na četbě bulváru baví.

Jana: „Ty kraviny. Abych nebyla out ve společnosti,“ říká s nadsázkou.

Sledování internetového bulvárního zpravodajství je v případě Adély dlouholetý a 

pravidelný rituál, oběma respondentkám přináší pocit uvolnění.

V tématice sledování internetového zpravodajství jsem narazila na zajímavou 

souvislost. Mezi respondenty, kteří ne příliš hlubokým způsobem sledují zpravodajství, 
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čili pročítají si nejnavštěvovanější zpravodajské servery, iDnes, iHned, Novinky.cz,

Aktuálně.cz apod. patří Pavel, Vítek, Lubor, Adam, Kryštof. Matouš také, ale ten se 

věnuje navíc studiu odborných periodik z oblasti vědy a techniky.

Všichni tito respondenti vnímají svět v nepořádku a mají velmi katastrofické prognózy 

ohledně naší budoucnosti, zejména na poli aktuálního politického dění.

Všichni jsou silně emotivně zasaženi současnou tzv. „uprchlickou vlnou“, i když názory 

na problematiku, její příčiny a optimální řešení se různí.

Naopak Jirka uvedl, že zpravodajství ho vůbec nezajímá: „Na zprávy se nedívám, já se 

nechci zabývat ničím, co se děje ve světě.“

A na otázku, jak se cítí v dnešním světě, reaguje takto: “Já se cítím dobře, žijem ve 

skvělý době, jsem rád, že nežijem v sedmnáctém století, že se nemusíme dřít na poli. 

Myslím si, že se máme moc dobře a že si to neuvědomujeme, lidi si pořád na něco 

stěžujou, já takovej stěžovací nejsem.“

Lubor: „To co jsem si myslel, že nám bude dávat svobodu, ty média, mít ty informace 

z celýho světa, tak mě to začalo všechno tak rozčilovat, že se to úplně přetočilo na 

druhou stranu, tak jsem za dny bez signálu vděčný, že můžu žít přítomností. Snažím se 

izolovat třeba už od informací z dalekýho světa, nezajímá mě, co se děje jinde. Jsem 

přesycenej informacemi, už nekoukám ani na zprávy jako takový. Jde o množství 

informací i témata, teroristi, ty hrůzy všechny, katastrofy, už se to nějak přejedlo.“

Na můj dotaz, čeho se nejvíc bojí, odpovídá Kryštof takto:“ Teď nejvíc toho, že Evropa 

padne, že nedokážeme ubránit to, co jsme převzali od našich předků a že se tady chytne 

islám a moje děti budou muset tu bestiální víru vyznávat nebo žít v jejich porobě. Že je 

nedokážu ochránit.“

Vítek: „Makrosvět je v nepořádku, to že EU nemá chuť ani schopnost hájit svoje 

hranice, není akceschopná celkem v ničem, léta se porušujou stanovený pravidla a 

přivíraj se oči.“

Matouš má pocit, že místo, aby lidé řešili, jak komu mohou pomoci, mají iracionální 

strach z muslimů. Má strach z válečného konfliktu, který by mohl postihnout jeho děti.

Matouš: „My od poslední velký války máme 70 let a my se tváříme, jako bysme tady 

nikdy žádnou válku něměli. Mám pocit, že je příliš mnoho lidí, kteří se nedokážou 
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zastavit a přemýšlet, co se může stát a kde má smysl udělat kompromis. Strach mám 

z omezení demokracie.“

Blízkost smartphonu (chytrého telefonu)

Při zkoumání problematiky smartphonu jsem zažila asi nejvíce překvapujících zjištění. 

Je doopravdy neuvěřitelné, jak hluboko „pod kůži“ se tento přístroj svým uživatelům 

dokáže dostat.

Vysvětlení se nabízí několik. Mezi jedno méně zjevné patří, dle mého názoru, 

multifunkčnost tzv. chytrých telefonů. Touto svou vlastností jsou schopny vyřadit 

z našich životů jiné doposud často používané přístroje, nahradit je a přivlastnit si čas 

jejich užívání a i v tomto čase svému majiteli nabízet i ostatní své funkce své a služby.

Nejčastěji u respondentů smartphone nahrazuje budík a rádio. Se smartphonem vstávají 

téměř všichni mí respondenti.

Jakub vypráví o své závislosti na smartphonu, kterého se v podstatě v průběhu celého 

rozhovoru nepřetržitě dotýká: „Já ho mám furt v ruce, já už jsem v tý fázi, že ho mám 

furt v ruce.“

Tvrdí, že závislost na smartphonu u něj vnikla pracovně.

Jakub: „Já ty média potřebuju. Mám tam všechny zpravodajský servery Hledám tam 

zprávy z businessu, hledám tam zprávy z politiky a ze sportu. Já se dívám, co je 

důležitého, co se děje.“

Jakub nemá Facebook, ani nepoužívá jiné sociální sítě.

Ptám se Jakuba, jak by se cítil, kdyby se jeho „chytrý telefon“ rozbil.

Jakub: „Blbě, blbě. Cítil bych se blbě, že nemám informace, že jsem odřezanej od 

informací, byl bych nervózní, musel bych to dohánět jinak. Dřív jsem četl noviny každý 

den, dnes už papírové noviny nečtu samozřejmě, ale konzumuju ty zpravodajský 

informace tady odsud. Ale tohleto médium na rozdíl od novin, které si přečteš 

jednorázově během dvaceti minut, to dostáváš ty informace v průběhu celého dne. 

Nahrazuje mi to noviny. Jsem komfortní s tím, že to mám pořád v kapse, u sebe 

(smartphone).“

Zajímá mě, jak dlouhý čas bez smartphonu by Jakuba už naplňoval nervozitou.

Jakub: „Teď se úplně děsím, co řeknu. No hodina už je moc asi. Popsal bych to asi tak, 

že charakter mojí práce je furt nějakej průser. Proč jsem nervózní je, že bude nějakej 

průser a já se o něm dozvím v pokročilé fázi. K té práci i nepřímo patří i to, že vím, co 
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se aktuálně děje. Vybudovalo mi to Blackberry, říkali jsme tomu s kolegou syndrom 

červenýho signálu, když ti přišel email, blikne to červená dioda. Mám to i doma, na 

gauči.“

Jakub také vypověděl, že při společných chvílích se synem se snaží používání mobilu 

regulovat, také ho nechce používat při společného stolování s rodinou, obojí se mu daří 

se střídavým úspěchem.

Lubor: „Mám smartphone stále u sebe, máme sice na něj místo na baru, kam ho 

odkládáme, ale často ho mám i v kapse. Večer, když jdu uspávat Ančí, tak si ho beru i 

s sebou, aby, až tam dorelaxuju, abych moh odpovědět na mail, nebo se jen tak podívat 

zase na počasí nebo na něco, na Facebook, na Viber, jen tak s někým dokončit 

komunikaci, kterou jsem třeba přes den nestih, nebo, teďka novinka, mám v ložnici 

sluchátka a jdu si tam pustit pár písniček.“

U uživatelů smartphonů jsem si všimla jednoho fenoménu. Práce respondentů se 

smarthonem měla ve většině případů velmi silné znaky jejího úplného začlenění do 

všech běžných denních činností a rituálů, zejména v důsledném vyplňování tzv. proluk 

právě prací se smartphonem. Častá byla např. jízda MHD nebo jakákoliv chvilka na 

pauzu od práce či zábavy, kde telefon není možné sledovat. Otázka, podle mého názoru, 

však je, zda například uspávání dítěte je či není proluka. Respektive, jestli by při 

uspávání dítěte neměl člověk vnímat tuto činnost, být skutečně s dítětem nejen fyzicky, 

ale i mentálně. Takových příkladů jsem v rozhovorech měla celou řadu. Měla jsem 

z nich pocit, že lidé nedokáží jen tak spočinout, přemýšlet nebo prožívat právě proběhlé 

okamžiky či zážitky nějaké činnosti, při které smartphone nebylo možné používat, 

protože jakmile činnost skončí, vzápětí se věnují právě smartphonu. Každý malý 

okamžik mezi činnostmi, kdy smartphone nemohou sledovat, je nazýván „prolukou“, 

kterou je třeba vyplnit prací s chytrým telefonem.

Můj pocit při výpovědích některých mých respondentů dobře vystihuje citát 

z odborného článku univerzity v Alabamě z roku 2014, který pojednává o závislosti na 

smartphonech: „ Život je to, co se stane, když se váš smartphone nabíjí.“104

Z výzkumu vyplývá, že lidé nejsou závislí na smartpnonu, ale na informacích, zábavě a 

osobních vztazích, které dodává. Lidé jsou schopni zatít do krajností, aby se spojili 

s ostatními. Smartphony poskytují přenosný, okamžitý způsob, jak zůstat informováni, 

104 EMANUEL, Richard. The truth about smartpnone addiction, College Student Journal, 2014
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baveni a připojeni. Některé efekty smartphonů jako sebe odcizení a netrpělivost jsou 

diskutovány. Výsledky ukázaly, že 88 % respondentů se cítí bezpečněji, když má 

telefon u sebe a 81 % respondentů by propadlo panice, pokud by svůj telefon ztratili.105

Výsledky tohoto výzkumu velmi korespondují s výpověďmi respondentů i v mém 

výzkumu.

V případě Lubora bych ještě chtěla doplnit souvislost týkající se averze k telefonování, 

která se objevuje i u ostatních významných uživatelů smartphonu (popř. počítače), kteří 

raději komunikují prostřednictvím internetových chatů.

Lubor: „Když mně někdo volá, tak to klidně nechám zvonit a nezvednu a zavolám 

zpátky, až když se mně chce. Netelefonuju rád, když, tak jenom krátce, psaný projev mi 

víc vyhovuje, můžu přerušit kdykoliv, telefon ne, email mi taky vyhovuje víc. Kvůli 

bezpečí rodiny potřebuju být na příjmu, kdyby se někomu něco stalo, abych mu mohl 

pomoci.“

Martina 1 je zvláštní případ, má silný zrakový handicap, dokáže přečíst pouze větší 

písmena, tablet velikosti A5 používá jako smartphone: „Tablet se stal partnerem, ráno 

se vzbudíme, zjistíme kolik je hodin, jaké bude počasí,“ vypráví s nadsázkou a dodává: 

„Média jsou pro mě hrozně důležitý, ale zároveň omezující, média nejsou pro lidi, kteří 

nevidí.“

Předkládám některé další reakce dotazovaných na otázku týkající se výpadku, 

zapomenutí nebo rozbití smartphonu/mobilního telefonu.

Lubor: „Bych bez něj byl už dost nerad. Jsou dny, kdy si rád odpočinu (od něj), ale víc 

jak den by se mně to nelíbilo. Chci aspoň ráno a večer si ho zapnout a podívat se co se 

děje.“

Lenka: „Když si zapomenu telefon, jsem hodně nervózní, potřebuju mít možnost volat. 

Třeba kamarádce, prostě si pravidelně povídat. Kamarádka ty věci pochopí líp než ten 

partner doma.“

Adéla: „Když se mi telefon rozbil, byla jsem úplně na nervy, že nemůžu tři hodiny 

telefonovat a koukat se, kdo mi volal. Strašnej pocit, úzkost úplná.“

Martin: „Jsem si zrovna říkal, že jsme už úchylní, fakt brutálně úchylní, jak člověk je 

posedlej tím telefonem, že jsem měl blbej pocit, že nemám telefon, že jsem vyřízenej, že 

105 EMANUEL, Richard. The truth about smartpnone addiction, College Student Journal, 2014
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mě někdo bude shánět, nebo si nemůžu zavolat, kdyby se něco dělo, něco se mi 

přihodilo.“

Prakticky všichni respondenti mají díky funkci budíku v mobilu/smartphonu, první 

kontakt s tímto přístrojem už několik vteřin po probuzení. Je to významný rituál. 

Zároveň s vypnutím budíku se totiž rovnou mohou letmým pohledem podívat, zda 

nemají novou zprávu, SMS zprávu, chat nebo e-mail. Dalším jediným kliknutím mohou 

zkontrolovat aktuální denní zpravodajství.

Při rozhovorech zaznamenala vysokou fixaci uživatelů na jejich chytrý telefon. Ve 

většině případů se však ukázalo, že jejich pocity nutné potřeby mít telefon stále při ruce, 

jsou iracionální. Například pocity, že jim bez telefonu hrozí nebezpečí, když si nedokáží 

v případě potřeby zavolat pomoc, nebyly reálné. Také strach z propásnutí důležité 

informace se při dalších rozborech konkrétních situací ukázal být spíše podvědomý než 

opodstatněný.

Smartphone uživatelům, kteří jsou na něj zvyklí, poskytuje dle vyhodnocení výzkumu 

pocit klidu a bezpečí. Je to pravděpodobně také vlivem jejich integrace tohoto přístroje 

do všech pravidelných každodenních aktivit dotazovaných. Vlivem vyplňování všech 

tzv. proluk „kontrolováním“ smartphonu. Používání chytrých telefonů se stalo silným 

rituálem a rutinní činností jednotlivců. Tento zvyk je praktikován jak v prostředí 

domova, tak kdekoliv mimo něj. 

Smarthonee není domácím médiem, tak je chápána například televize v jejích 

počátečních studiích nebo jak byl chápán počítač/internet například v podání 

Bakardjievy106.

Přesto účinky jeho používání vykazují znaky pocitu ontologického bezpečí popsaného 

Giddensem.107

Prostředí počítačových her

Vítek a Matouš ve výzkumu uvedli, že hrají denně počítačové hry. Vítek na 

smartphonu, Matouš na počítači. Vítek žije sám, je doma v invalidním důchodu, 

nezaměstnaný, hry hraje, když nemá zrovna jinou aktivitu a tvrdí, že se jedná o činnost 

nedůležitou a snadno čímkoliv nahraditelnou.

106 BAKARDJIEVA, Maria. Internet society: The Internet in everyday life. London: Sage, 2005

107 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3
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Matouš je přes den v práci, po práci má nabitý program sportem a velkým okruhem 

kamarádů a přátel. Doma má manželku a dvě malé děti. Hry hraje denně, od té doby, co 

děti usnou, do té doby než jde spát sám. Svět počítačových her hraje v jeho životě již od 

dětství (téměř 30 let) významnou roli.

Matouš: „Na počítači trávím významnou část svého volného času. Hraju si tam a čtu. 

Hraju počítačové hry. Hlavně RPG hry, hry na hrdiny. Já tomu říkám jako z první 

osoby trošku.“

Základním postupem tzv. RPG her dle Matouše je, že hráč se stane někým, v nějakém 

jiném světě. Hry, které hraje, označuje jako „únikové“.

„To co hraju teď, je na románové předloze založená hra, fantazy, kde máš velký příběh,

plus věci k tomu, plus nějaká akce. Reálný jsou takový nudný. Pro mě je relativně 

důležitý, aby to bylo trošku příběhový, nejde mi o soutěž nebo úspěch, ale trochu o únik 

a hledám v tom komentář k současnému dění, je to vždycky podobenství.“ 

Hraní her je pro Matouše prý zábava, uvolnění a únik. Když hru dohraju, už jí nehraje 

znovu, aby nemusel programově napodruhé volit opačná rozhodnutí než při prvním 

hraní, protože to by už nevnímal jako opravdové.

„Dělám to, co si myslím, že je správný jednání.“

Matouš za svůj život hrál již stovky her, hraje je od čtrnácti let věku.

Počítačové hry hraje každý večer od osmi hodin, když děti spí, sám chodí spát mezi 

desátou večerní a půlnocí.

Matouše jsem se zeptala, kdy naposledy neměl delší dobu k dispozici počítač, aby se 

pokusil popsat ten pocit.

Matouš:“Ve volném čase jsem ho naposledy neměl asi před dvěma lety. V práci jsem ho 

samozřejmě měl i v té době. Pocit to byl hodně nezvyklý a nepříjemný - měl jsem večer 

doslova spoustu volného času a nevěděl jsem, co s ním.“

Hraní počítačových her je pro Matouše rituál, který má významnou roli v jeho životě již 

téměř 30 let. Tato Matoušova záliba v úniku do imaginárních světů nese znaky tzv. 

eskapismu108, který má dle Giddense schopnost podílet se na konstrukci ontologického 

bezpečí. Hraní počítačových her věnuje v běžném dni doma veškerý volný čas, poté, co 

108 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7
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jsou děti spát. Došlo u něj k upřednostnění této činnosti před osobním sociálním 

kontaktem v domácnosti.

Osobní setkání s jinými lidmi

Ve výzkumu jsem měla několik respondentů, resp. respondentek, pro které mělo 

významně velkou váhu v soukromém životě osobní setkávání s lidmi, zejména 

v porovnání s jejich potřebou užívání médií, především tzv. nových. Tyto ženy 

zpravidla nenalezly nikdy zalíbení v internetových chatech či psaní SMS zpráv, naopak 

před nimi preferují telefonování a klíčovou roli v jejich životech hrají osobní setkání.

Jana, Lenka, Martina 1 a Zuzana se rády setkávají s přáteli venku, mimo domov, 

Martina 2 a Zdena se takto realizují doma, uvnitř rodinných vztahů.

Jana: „Mám intenzivní potřebu se s lidma vídat. Potřebuju fyzickej kontakt, vidět 

reakce. Osobní styk je intenzivní. Skype je fajn, je to supr, jinak bych se se ségrama 

neviděla. Ale kolikrát signál nefunguje, mikrofon, je to kolísavý. Ale stejný to není, 

nemůžu vzít Adélku na klín, nebo dát si pusu s kamarádem.“

Martina 1: „Já si myslím, že lidi by měli trávit čas s lidma, myslím, že jsme tak 

nastavený, potřebujem tu smečku, kvůli pocitu sounáležitosti, bezpečí, máš potřebu 

blízkosti druhýho člověka. Rodiče vytváří pocit bezpečí v dětech a ty se pak potom s tím 

pereš dál sama a nějakým způsobem na tom stavíš. Jde taky o sdílení a možná to sdílení 

je to, co lidi pak přenáší do toho online prostoru. Pro mě je jednodušší tyhle věci říkat 

z očí do očí než online.“

Lenka: „Upřednostňuju osobní kontakt s lidma, to teda celoživotně, na počítač jdu 

jenom, když potřebuju něco najít. Smartphone mě vůbec nezajímá, zvlášť když jsem 

někde s lidma, to teda opravdu nesnáším, když se do toho někdo dívá, když se mnou sedí 

v hospodě někde, považuju to za neslušný a sama to nedělám nikdy, ani to nevyndám 

z tašky kolikrát. Důležitý na tom počítači jsou fotky, to je asi to jediný, o co bych nerada 

přišla. Když doma nemám co dělat, jdu ven za lidma, neumím bejt sama.“

Vítek v souvislosti s pospolitostí popisuje, jak funguje komunita na vesnici: „To není 

jako parta, ale na vesnici se znaj všichni, chodíme hrát karty, tak nás sedí u stolu šest až 

devět.“

Pointa jeho vyprávění je v tom, že na vesnici se lidé neorganizují k setkání různými 

způsoby, jako je to ve městech, ale že tam spolu prostě jsou pořád.
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5.3.2. Domov a média

Ve svém výzkumu jsem analyzovala užívání médií v kontextu domácího prostředí. 

Vyplynulo to z historicky zaběhnutého vnímání televize jako domácího média. 

S nástupem nových technologií spolu počítač, resp. internet s televizí a ostatními médii 

v domácnostech koexistovaly. S masivním rozšířením používání chytrých telefonů však 

výsledky výzkumu poukazují na to, že internet není pouze domácím médiem. Lidé se 

díky němu mohou ve svých důvěrně známých mediálních prostředích pohybovat i po 

svém odchodu z domova, kdekoliv mimo něj.

Jirka, který u počítače tráví opravdu veškerý volný čas se dokonce vyjádřil ve smyslu, 

že právě počítač je svým způsobem domov. 

Jirka: “Tam, kde je ten počítač, tam je doma, a ten internet. Když bych u toho neseděl, 

tak nevím, co mám dělat, bych se cejtil nevyužitej, tak bych moh uklízet nebo tak.“

Všichni dotazovaní chápou domov jako nejdůležitější místo v životě.

Matouš: „Nejdůležitější část mého života.“

Většina respondentů uvedla, že domov pro ně znamená bezpečí, především 

v psychologickém slova smyslu.

Martin: „Vyloženě to místo a ten byt mi přijde jako safe place. Tím, že jsme co celý 

zařídili, k tomu bytu mám o dost bližší vztah, líbí se mi a je to místo, kde jsem rád.“

Jakub: „Domov je o tom, co vytvářejí lidi. Pocit uvolnění a bezpečí. Že jsem s lidma, 

s kterýma je mi příjemně, navozují mi pocit uvolnění, sdílení věcí. Protože jsem pyšnej 

na to, jak jsem zvládnul rekonstrukci domu, tak je to i tohle, kombinace domu a lidí. 

Psychický bezpečí, potřebuješ jedno místo, hnízdo, z kterýho ráno vypadneš, vyděláváš, 

pracuješ, děláš si kariéru, udržuješ nějaký sociální vztahy a pak se někam vracíš. A 

zároveň to hnízdo taky nějak rozvíjíš, je to pro tebe projekt. Lidi, to místo, kde bydlíš a 

vracíš se tam. Je to pro tebe ta základna, z které děláš všechno ostatní.“ 

Markéta:“ Domov pro mě znamená bezpečí, že nikdo na mě nemůže, zamknu se, mám 

tam svůj klid. Je to fyzické i psychické bezpečí. Azyláč to není“

Láďa: „Domov je místo kde se cítíš bezpečně, základna kde je to tvoje a je tam 

soukromí.“

Kryštof: „Místo, které důvěrně znám, kde se cítím v bezpečí a který sdílím s mejma 

nejbližšíma. Je to útočiště.“

Zdena:“ Klid. Bezpečí a pohoda.“
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Adam: „To je těžká otázka. Domov to je teplo, klid, bezpečí, odpočinek.“

Zuzana: “Bezpečné místo, kam se vracím z práce, z výletu, je vázané i na lidi, kteří tam 

se mnou žijí, ale zároveň nejbližší lidi nemusí být součástí mého domova. V Praze je to 

Braník, ale může to být i Kronet a když dlouho cestuju i jiná místa.“

Lenka: „Bezpečí, pohoda, láska, prostě nejvíc.“

Domov byl označen také jako základna, místo klidu, uvolnění, pohody a sdílení věcí, 

blízcí lidé, rodina, tradice, minulost, historie – kontinuita, vztahy, rituály, prostředí, 

soukromí, útočiště, teplo a láska.

Jana: „Pro mě je doma Jihlava, protože jsem se tam narodila. Když se řekne Jihlava, 

tak první slovo mě napadne domov. Protože jsem se tam narodila, žila jsem tam 20 let, 

v podstatě pochovala jsem tam všechny. A se ségrama se tam scházíme a vídáme“

Vítek: „Kdyby se máma přestěhovala, už bych k ní nejezdil jako domů, ale za ní, takhle 

za ní jezdím domů. Kdyby se tam vyměnili úplně všichni lidi, už bych neměl důvod tam 

asi jezdit.“

Adéla: „Vztahy, rituály, za nějakou dobu si zvykneš na prostředí a vytvoříš ty nějaký 

vztahy. Doma jsem s dětma, rodičema. Ale možná to mám víc spojený s vlastnictvím 

bytu.“

Aleš: „Doma se cejtim v tomhle bytě, bydlim tady od dítěte, desítky let tady koukám 

z toho okna, pořád nato stejný místo a vidím, jak se to venku mění.“

Iveta: „Azylový dům domov není.“

Také jako místo, které máme rádi, místo, kde vždy najdeme pomoc, místo, kam se 

vracíme.

Martina 2: „Já mám domov spojený s rodinou. Tam kam můžu utéct a kde vždy najdu 

„pomoc“. V létě mám ráda, když se všichni sejdem, s našima, s bráchovou rodinou a 

maminkou manžela. Jsem taková slepice, mám je ráda všechny pohromadě.“

Pavel: „Místo, kde žiju, kde to mám rád, kde to mám zařízené, tak jak to chci mít. Kde 

jsou lidé, se kterýma chci žít.“

A domov je podle některých respondentů také počítač, notebook a mobil.

Lubor: „V zimě je pro mě domov zatopit v kamnech a lehnout si na gauč, notebook a 

mobil. Nebo tohle všechno vypnu a vezmu si knížku, třeba na Vánoce. Teďˇs tou malou 

Aničkou pozorujem, jak roste.“
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Pokud by se měli dotazovaní přestěhovat na půl roku do „jiného domova“ a mohli si 

s sebou vzít pouze tři věci, u drtivé většiny z nich by mezi nimi byl mobil a počítač. A 

to zejména kvůli datům v nich obsažených a kvůli možnosti kontaktů s lidmi a spojení 

se světem.

V prostředí domova praktikují respondenti pravidelné rituály, které existování doma 

dotvářejí, které jim pomáhají cítit se dobře. Součástí těchto rituálů jsou rituály 

prováděné prostřednictvím médií. 

Při absenci těchto činností by respondenti, dle výpovědí, měli negativní pocity a často 

tuto absenci vnímali velmi emotivně. Dle mého názoru, výsledky výzkumu poukazují 

na fakt, že média, včetně těch tzv. nových, posilují pocit ontologického bezpečí 

v prostředí domova, a to pomocí jejich integrace do každodenních domácích rituálů 

rutinních činností a stereotypů uživatelů. V některých případech výsledky naznačovaly, 

že média mají schopnost stát se součástí tvorby nových tradic, přenášených mezi 

generacemi, že dokáží podpořit pocit kontinuity, identity, sounáležitosti a trvalosti 

vlastní identity. Některé části výzkumu poukazují na skutečnost, že média mají, ve své 

dnešní podobě a způsobu používání, v některých případech také schopnost přenášet 

pocit ontologického bezpečí i za hranici prostoru domova. S tím souvisí i zjištění, že u 

skupiny respondentů z řad nezaměstnaných jsem nenalezla významné odlišnosti v jejich 

používání médií. Rituály a zvyky spojené s jejich užíváním měly srovnatelné 

charakteristiky s respondenty, kteří se přes den pohybují v zaměstnání. Jediným 

rozdílem byla zvýšená potřeba alespoň občas vést telefonní hovory s jinými lidmi, 

případně vyšší sklon k osobnímu kontaktu.

5.4 Shrnutí výsledků výzkumu

Z výzkumu vyplynulo, že tzv. „nová média“ postupně v domácnostech nahrazují 

tradiční médium televize, v té podobě, jak je o něm uvažováno v teoretické části mé 

práce. Někteří uživatelé, kteří televizi dříve intenzivně konzumovali, od ní dnes již 

ustupují, částečně nebo úplně, a přecházejí k užívání nových médií. Mezi mými 

respondenty byla zastoupena i minoritní část těch, pro které žádná média nehrají 

v životě významnou roli, v prostředí domova mají jiné rituály a rutinní činnosti, než 

jsou mediální, a v životě upřednostňují osobní kontakty s jinými lidmi. Nová média, 

s důrazem na smartphone, nelze považovat za striktně „domácí média“, jak tomu bylo 

v případě televize.
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Vztah závislosti na televizi vs. na nových médiích jsem na základě rozhovorů 

vyhodnotila jako substituční. Lidé používají zvýšeně buď jedno, nebo druhé, popřípadě 

v čase s úbytkem jednoho přibývá druhé.

Respondenti mají prostřednictvím médií utvořené silné rituály v běžném dni v prostředí 

domova.

Komunikace po internetu - nejrůznější internetové chaty, popř. SMS zprávy používají 

někteří respondenti primárně jako prostředek k osobnímu setkání s lidmi, někteří jimi 

z velké části tato setkání nahrazují, případně je před nimi přímo preferují. 

Lidé, kteří mají zvýšenou oblibu v internetové komunikaci, obvykle nemají rádi 

telefonování a vyhýbají se mu.

Respondenti, kteří více inklinují k častějším osobním setkáním, naopak raději telefonují, 

než chatují.

Raději telefonují ženy. Naopak preferenci chatu jsem zaznamenala u mužů. 

Preferenci telefonování jsem zaznamenala spíše u respondentů, kteří nemají pravidelné 

zaměstnání.

Alespoň občasný osobní kontakt s blízkými potřebovali všichni respondenti. Setkání 

mimo domov nahrazovala jejich absenci v prostředí domova. Ovšem i v prostředí 

domova ve společnosti blízkých nechyběla ve většině případů potřeba úniku do světů 

tzv. mediálních.

Často jsem slyšela názor, že respondenti mají snahu tento fenomén omezovat, že jsou si 

vědomi většího přínosu komunikace rodinné, osobní, tzv.“ teď a tady“.

Ve výzkumu se ukázalo, že internetová komunikace, která umožňuje odložené reakce, 

tedy není bezprostřední, může u respondentů, u kterých tvoří velkou část komunikace,

způsobit určitý návyk. Lidé po nějaké době intenzivnějšího používání chatu zleniví 

v konverzaci a je pro ně obtížnější udržet pozornost na jeden dialog, nevyhovuje jim 

nutnost pohotových reakcí a celkové zahrnutí nonverbální komunikace zúčastněných do 

celého komunikačního procesu. 

Televize je u části respondentů stále velký společník v domácnosti v dobách osamění, 

tento zvyk, rituál si obvykle přináší už z dětství a předávají ho dětem. Pro část z nich 

tuto roli plní internet, v různých svých funkcích, s důrazem na internetový chat.
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Zaznamenala jsem u dotazovaných potřebu být „připojeni“, přestože jsou při tom sami. 

Připojení přináší iluzi společnosti, ovšem bez nároků na jakoukoliv povinnost z naší 

strany.

Ve skupině respondentů preferující chat jsem vypozorovala trend, který s sebou 

připojení přináší, a tím je nechuť ke konverzaci v reálném čase, při které není možné 

odložit odpovědi, výrazně se projevil u telefonování.

U stejné skupiny jsem zaznamenala problém s realizací se v prostředí domova jinak než 

ve společnosti počítače.

Odpovědi na hlavní výzkumné otázky

1. Do jaké míry je pocit ontologického bezpečí vytvářen pevným programem 

nabízeným producenty televizního vysílání a do jaké míry mediálním obsahem 

samotným nebo dalšími faktory?

Pocit ontologického bezpečí je v případě televize dnes vytvářen kontinuitou jejího 

vysílání, vždy je přítomna, když jí zapneme. Často je puštěna a dál nesledována, 

funguje jako nahrazení společenského kontaktu, pomáhá tak vypořádat se s pocitem 

samoty, úzkosti. Často respondenti emocionálně přilnou k hercům z televizních seriálů, 

dokonce je označují za své přátelé, mají k nim důvěrný vztah, jedná se o kvaziinterakci.

Potřebu pevného programu u respondentů jsem nezaznamenala, spíše to, že respondenti 

si televizi často pouští ve stejných časech, ať už v ní běží cokoliv. Je to jeden z jejich 

rituálů, rutinních činností, zvyků.

2. Dochází s přesunem od televize k novým médiím ke ztrátě ontologického 

bezpečí, nebo má toto potenciál rozvíjet se i v prostředí nových médií? Jakým 

způsobem?

Z výzkumu vyplývá, že ontologické bezpečí má potenciál rozvíjet se i v prostředí 

nových médií. Děje se tak prostřednictvím těchto schopností nových médií:

∑ vnášet pravidelnost a řád do každodenního fungování (ve stejných časech pracují 

jednotliví uživatelé konkrétním způsobem s daným médiem nebo jejich 

kombinací),

∑ poskytovat kontinuitu, trvalost (internetové zpravodajství, internetová 

komunikace),

∑ budovat důvěryhodnost věcí odehrávajících se okolo nás, podpora při orientaci ve 

světě (zpravodajství),
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∑ podporovat uživatele při budování představy o vlastní identitě (zpravodajství, 

počítačové hry, komunikační internetové kanály),

∑ vyplňovat každodenní fungování rutinou, rituály, pravidelnostmi, zvyky (všechna 

média jsou užívána pravidelně, každý jedinec má obvykle jeden model 

stereotypního užívání média dominující),

∑ odvracet pocit úzkosti, nejistoty a chaosu, při absenci média dochází 

k emocionální nestabilitě, stresu, nejistotě, úzkostem, pocitu ztracenosti, strachu,

časté bylo spontánní použití termínu „závislost“ ve spojení s různými druhy 

médií,

∑ předvídatelnosti procesů spojených s konkrétním užitím média,

∑ prostřednictvím médií udržovat důvěrné vztahy, které podporují pocit 

sounáležitosti a trvalost vlastní identity (komunikační internetové kanály, chaty, 

SMS zprávy, e-mail),

∑ poskytovat eskapismus (počítačové hry),

∑ poskytovat uklidňující a relaxační efekt (počítačové hry, internetová verze 

bulváru).

3. Je ontologické bezpečí konstruováno pravidelností, kterou televizní program 

poskytuje? Ztrácí se tato jistota přesunem tvorby programu z producenta na 

konzumenta?

S přesunem tvorby programu z producenta na konzumenta se ontologické bezpečí 

neztrácí.

4. Jak je kompenzována pravidelnost, předvídatelnost a danost, kterou poskytuje 

televize při užívání nových médií? 

Pravidelnost, předvídatelnost a danost dokáží specifickým užíváním poskytovat svým 

uživatelům i tzv. „nová média“

5. Jaké jsou strategie nastolení prožitku ontologického bezpečí při užívání nových 

médií?

Sledování internetového zpravodajství, internetové vyhledávání, účast v komunikačních 

fórech a další internetová komunikace, prostřednictvím které jsou navazovány a 

udržovány důvěrné vztahy, které jsou součástí naší každodenní komunikace, únik do 

imaginárních světů, vytváření si důvěrných vztahů kvaziinterakce se „vzdálenými 

druhými“, neustálá „připojenost“ k internetu a další.
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6. Závěr

Cílem diplomové práce Hledání ontologického bezpečí v médiích bylo zjistit, zda nová 

média mají schopnost poskytovat svým uživatelům pocit ontologického bezpečí. Tato 

funkce je v literatuře připisovaná tradičnímu médiu televize, zejména u počátečního 

modelu jejího užívání, neboli dříve, než analogové šíření signálu nahradila digitální 

distribuce.

V teoretické části práce jsem shrnula základní charakteristiky změn, které s sebou nese 

transformace tradičního uspořádání společnosti ve společnost moderní či postmoderní. 

Globalizační procesy způsobují zároveň přiblížení i oddálení jedinců ve společnosti, 

jsou příčinou tzv. časového a prostorového rozpojení světa a vyvázání individuí ze 

sociálních systémů. S moderní společností přicházející masová média mají zásadní roli

v utváření zprostředkovaných společenských vztahů, které vytlačují tradiční těsnou 

formu komunikace tváří v tvář.

Některým jednotlivcům přináší nové uspořádání světa komplikace v podobě nejistoty, 

pocitu nebezpečí, chaosu, narušení základní důvěry, neboli má negativní vliv na vnitřní 

pocit ontologického bezpečí.

Prostudovala jsem literaturu, která se zabývá schopností konstrukce ontologického 

bezpečí tradičním médiem televize.

Svou prací jsem chtěla odpovědět na základní otázku, zda i nová média mají dnes 

podobné možnosti, zda mohou být pro své uživatele také zdrojem chybějícího pocitu 

ontologického bezpečí.

Tématiku ontologického bezpečí v souvislosti se schopností médií ho svým uživatelům 

poskytovat jsem zkoumala prostřednictvím kvalitativního sociologického výzkumu.

Provedla jsem individuální hloubkové rozhovory s dvaceti respondenty, které měly 

odhalit jejich vnitřní motivy při užívání médií a zanalyzovat přínosy, které jim užívání 

médií přináší.

Výzkum odhalil řadu souvislostí mezi novými médii a nejrůznějšími sociálními a 

psychologickými potřebami jedinců.

Základnou mého zkoumání bylo prostředí domova. Místo, představující soukromý 

prostor, které je nám nejbližší, je součástí utváření naší identity a cítíme se v něm 

psychicky bezpečně. Je rovněž předmětem kulturálních zkoumání věnujících se zejména 

tzv. domácímu médiu televize.
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V průběhu výzkumu se však ukázalo, že fungování nových médií v prostředí domova, 

je, díky jejich jednoduché mobilitě mimo toto místo, na fyzickém prostředí domova 

v některých případech nezávislé. Tato mobilní média jsou schopna dle výsledků 

výzkumu stírat hranici mezi soukromou a veřejnou sférou v daleko vyšší míře, než kdy 

dokázala televize.

Analýza individuálních hloubkových rozhovorů ukázala, že vztah závislosti na televizi a 

závislosti uživatelů na nových médiích je substituční, lidé používají zvýšeně buď jedno, 

nebo druhé, popřípadě v čase s úbytkem jednoho přibývá druhé.

Z výzkumu vyplývá důležitý závěr: ontologické bezpečí má potenciál rozvíjet se i 

v prostředí nových médií. 

Děje se tak zejména prostřednictvím schopností nových médií vnášet pravidelnost a řád 

do každodenního fungování, poskytovat kontinuitu, trvalost, budovat důvěryhodnost 

věcí odehrávajících se okolo nás, pomoci při orientaci ve světě. Nová média také dokáží 

poskytovat podporu při budování představy o vlastní identitě.

Rovněž vyplňují každodenní fungování jedinců nezbytnou rutinou, rituály, 

pravidelnostmi a zvyky. Tím odvracejí pocity úzkosti, nejistoty a chaosu. Dodávají 

lidem do života uklidňující prvek předvídatelnosti.

Prostřednictvím nových médií uživatele udržují důvěrné vztahy, které podporují pocit 

sounáležitosti a trvalost vlastní identity. Poskytují jim v případě problémů únik do 

imaginárních, více či méně reálných, světů.

7. Summary

Aim of the thesis “Searching for ontological security in media” was to explore whether 

“new media” have the ability to provide a sense of ontological security. This feature 

was described in literature in the case of traditional medium, television.

In the theoretical part of my work I summarize the basic changes, related to the 

transformation of traditional society into a modern society.

Globalization processes cause space-time distanciation and individuals opting-out of 

social systems.

A new world organisation brings complications for some individuals. It has a negative 

effect on the internal sense of ontological security.
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I studied literature that deals with the ability of television to provide a sense of 

ontological security, but in times of digitization this traditional medium loses some of 

these abilities.

My thesis is about to answer the question whether the new media are able to substitute 

this function of television.

Using the methods of qualitative sociological research I have analysed the ability of 

new media to construct the sense of ontological security among its users.

The research revealed a number of connections between new media and various social 

and psychological needs of individuals.

Analysis of individual interviews showed that the relationship between dependency on 

television and new media is substitution.

My analysis indicates that ontological security has the potential to develop in the new 

media environment.

It is mainly through new media capabilities to bring order and regularity in everyday 

functioning, providing continuity, confidence, routine, rituals, customs and regularities. 

New media can also provide support for building a personal identity. They can reduce 

feelings of anxiety and chaos.

Through the new media users form confidential relationships of confidence that 

promote a sense of belonging and permanence of their own identity.
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Příloha č. 4: Scénář k individuálním hloubkovým rozhovorům

a) O zvycích

Ukážu obrázky: televize, rádio, noviny, počítač/notebook, telefon, smartphone. Dám je 

respondentovi do ruky, aby si vybral, s čím přijde ve svém běžném dni do styku a seřadí je podle 

důležitosti/intenzity užití za sebe (nezahrnuje využití počítače k práci)

Dále položím na stůl časovou osu s hodinami a úseky: ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc.

1. Můžete mi prosím popsat detailně Váš běžný den?

Poprosím ho, aby mi detailně popsal svůj obvyklý den a budu dbát na to, aby z popisu 

nevynechal případnou přítomnost komunikačního média (v detailu). 

2. Máte nějaké rituály, pravidelně se opakující aktivity, které Vaše dny provází? Popište mi je 

prosím.

3. Můžete mi prosím co nejobšírněji popsat, s kým přes den komunikujete, začněte prosím od rána, 

když se probudíte a snažte se prosím nevynechat ani jeden telefonát, SMS, chat, mail, pár 

prohozených vět se sousedem cestou do práce, popřání dobrého rána s dětmi, apod.?
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4. Už se někdy stalo, že některá z těchto technologií nebyla k dispozici – rozbila se televize, 

počítač, nepřišly noviny, nefungovalo internetové připojení. Vybavte si co nejpřesněji nějakou 

takovou situaci a povězte mi o ní něco. Co jste dělal místo zacházení s daným médiem?

5. Co byste dělal/jak byste se cítil, kdy se (výpadek) to stalo zítra? 

b) O pocitech, 1. část

6. Která část dne je pro Vás nejpříjemnější/ máte ji nejraději/těšíte se na ni/ a proč? Co při ní děláte, 

kde s kým? 

Nechám respondenta vybrat obrázky médií, které jsou při ní přítomny

7. Vyprávějte mi prosím o odpočinku v prostředí domova. Co pro Vás vlastně znamená domov?

Jak se doma cítíte? 

8. Kdybyste měl vybrat kromě oblečení a hygienických potřeb 3 věci, které byste si měl dnes večer 

sbalit, protože byste se narychlo stěhoval, které byste si vzal do nového domova? 

c) O internetu/počítači

9. Když si otevřete počítač, kam jdete nejdříve? 

(Čekáte od někoho konkrétního mail?)

10. „Místa“, která na internetu navštěvujete, jsou pokaždé jiná, nebo máte některé oblíbené, stále se 

opakující internetové adresy? Které to jsou?

11. Jakým způsobem se na internetu pohybujete?

12. Užíváte internet ke komunikaci? 

13. Jak (jaké služby) a proč tyto?

14. Užíváte internet k vyhledávání informací? Jak a proč tyto způsoby?

15. Používáte vyhledavače? 

16. Pokládáte otázky na diskusních fórech – v on-line poradnách, atd.?

Položím na stůl obrázek počítače

17. Kdyby toto byl Váš počítač, je teď něco, co byste si rád vyřídil?

18. Jak byste popsal Váš vztah k Vašemu počítači/smartphonu?

19. Jak vlastně počítač používáte? (sondáž znalostí). Pokud nebude vědět, jak reagovat, nabídnu 

varianty, jak se dá počítač použít

20. Když se díváte na filmy, seriály aj Jak se cítíte, když si můžete vybrat co chcete? jak se cítíte, 

když je v TV daný program?

21. Vadí Vám, když třeba jedete někam na dovolenou, že tam není internet nebo jste naopak rád?

22. Kdy zapínáte počítač/Kdy si k němu sednete?

23. Proč zapínáte počítač? (Na počítač jdete, protože právě nemáte jinou činnost, případně s kým se 

zrovna bavit, nebo dáte počítači před jinou činností nebo společníkem někdy přednost?)

24. Když vám například vypadne internet, jaký máte pocit?Je Vám to jedno a jste rád, že už jdete 

dělat něco jiného, nebo trávit čas s někým, nebo se vám to vadí? Proč? – otázky pouze 

stimulační, v záloze

25. Když si děláte něco na počítači a přijde za Vámi třeba přítelkyně a začne s Vámi něco řešit, jaké 

máte pocity a jak reagujete?
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26. Jaké jsou Vaše pocity, když jste/nejste online? Kdy jste byl naposled delší dobu offline?

27. Stane se vám někdy, že si sednete k počítači a nevíte, na jakou stránku jít? Jak si to vysvětlujete?

28. Jak vnímáte nekonečné možnosti internetu, že je možné podívat se na cokoliv a je to pouze na 

Vás, kam půjdete?

29. Můžete mi prosím vyjmenovat 10 internet. adres/ web. stránek/ témat, které byste navštívil jako 

první, kdybyste na to měl teď hodinu čas?

30. ÚKOL: nakreslete internet

d) O smartphonu a jeho intimitě a blízkosti na jedno hmátnutí

31. Máte smartphone stále u sebe?

32. Kde ho nosíte?

33. Ztratil jste ho někdy? 

34. Jak často se na něj díváte?

35. Co nejčastěji sledujete?

36. Jaké máte nastavení komunikace, aplikací atd.?

(pozorování respondenta během rozhovoru, jaký má vztah ke svému smartphonu)

37. Jak vnímáte, že jste stále online? (Vadí Vám, že u smartphonu jste stále online nebo Vám to 
vyhovuje?)

38. Jak se cítíte, když svůj smartphone zapomenete doma? Kdy se Vám to stalo naposled? 
Vyprávějte mi o tom.

e) O televizi

(sledování televizních pořadů on-line vnímám jako užití počítače a tady mi jde přímo o sledování

televizoru)

39. Pouštíte si doma televizi? 
40. Kdy nejčastěji? 
41. Jak často? 
42. Proč?
43. Jak na Vás působí puštěná televize?
44. Sledujete ji obvykle sám nebo ve společnosti někoho jiného? 

45. Jaký je Váš nejoblíbenější TV pořad?

46. Jmenujte mi prosím 10 pořadů, které jste naposledy viděl.

47. Vzpomněl byste si na některé oblíbené pořady z mládí? Pamatujete si, kdy byly vysílány?

48. Změnilo se u Vás něco ve sledování TV během posledních cca 15ti let/změlil se Váš 

vztah/postoj/názor na TV? Změnila se TV? Jak?

49. Vybavíte si z mládí/ dospívání nějaký výrazný zážitek nebo dobře vybavitelný okamžik 

v souvislosti s televizí?

50. Máte k televizi připojené nějaké přístroje?

f) O úzkosti, řádu srozumitelnosti a smyslu života, část 2

51. Vyprávějte mi prosím o sobě. O tom, jak vnímáte svět, ve kterém žijeme. Jak se cítíte v práci, 

doma, s přáteli, rodinou. Jak vnímáte sebe sama a jak prostředí, které Vás obklopuje?
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52. Chtěl byste žít někde jinde/někdy jindy/nějak jinak/s někým jiným? Máte vždy pocit, že věci 

jdou jak mají nebo máte dny, kdy se cítíte i poněkud bezradně a zmateně?

53. Jak by podle Vás lidé měli žít, aby se cítili spokojení a šťastní? Jak by měli lidé nejlépe trávit 

čas?

54. Co je v životě důležitě? 

55. Máte někdy strach a úzkosti? Z čeho, v jakých situacích? Myslíte někdy na stáří nebo na smrt? 

Máte strach ze smrti, vlastní neexistence? Existuje podle Vás způsob, jak se vyrovnat s tímto 

druhem strachu?

56. Co byste poradil ostatním lidem, co by jim mohlo pomoci zvládnout úzkosti tohoto druhu?

57. Když máte třeba splín nebo špatnou náladu, kdo/ co Vám nejvíce pomůže? Jak?

58. Kde se cítíte nejlépe? Kdy máte doma takříkajíc největší pohodu a na všechny chmury 

zapomenete?

59. Popište mi prosím, co nejdetailněji můžete, jak si vytvoříte doma oblíbenou odpočinkovou 

chvíli, tak, abyste se cítili dobře, vyrovnaně, dobili energii, nabrali optimismus, zahnali úzkost, 

únavu, stres, prázdnotu.

60. Jak trávíte volný čas? Vyhledáváte svém volném čase společnost nebo jste raději sám? Je nějaký 

rozdíl mezi společníkem reálným (osobní setkání, fyzický kontakt) a tzv.„virtuální“ (přes média, 

telekomunikaci)? Která Vám vyhovuje lépe a kdy? 

61. Když se necítíte psychicky právě nejlépe a zapnete si počítač, zlepší se to nebo ještě zhorší?

62. Jaká je role Vašeho počítače ve Vaší „domácí pohodě“ a duševní rovnováze?


