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Anotace 

Diplomová práce s názvem Vliv komunikačních kanálů na rozhodování prvovoličů na 

příkladu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 se zabývá tím, 

jaký vliv má konzumace komunikačních kanálů na volební rozhodování prvovoličů, 

a jakým způsobem tyto kanály používají. Práce rovněž přibližuje fenomén současných 

názorových vůdců, kterými jsou youtubeři, blogeři a další internetové celebrity. Teoretická 

část práce obsahuje popis organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, věnuje se definici prvovoliče z hlediska psychologického a sociologického, jeho 

socializaci v rámci rodiny, školy a médií, uvádí koncept political efficacy a popisuje 

volební účast adolescentů. Dále se práce soustředí na aktuální trendy v konzumaci 

komunikačních kanálů mladými lidmi a názorovým vůdcům. Tato část vychází zejména 

z poznatků získaných ze zahraničních studií a další relevantní tematické literatury. 

V analytické části se představuje metodologie výzkumu, definuje výzkumný vzorek, jeho 

výběr a popisuje se realizace výzkumu. Stanovené hypotézy vycházejí z výsledků 

zahraničních studií a pro jejich ověření bylo sestaveno kvantitativní dotazníkové šetření, 

které bylo distribuováno mezi mladými lidmi ve věku 18 až 22 let. Výzkumný vzorek 

čítající 1076 respondentů poskytl zajímavé výsledky, které jsou interpretovány 

a diskutovány v závěru práce. Uvedeny jsou rovněž limity studie a doporučení pro možné 

další výzkumy, které by s v této problematice mohly v akademické sféře realizovat.  

 

Annotation 

This master’s thesis named The influence of communication channels on decision making 

of first-time voters shown on the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of 

the Czech Republic in 2017 focuses on the influence and use of the consumption of 

communication channels on the decision making of first-time voters. This thesis also 

portrays the phenomenon of contemporary opinion leaders, such as YouTubers, bloggers, 

and other Internet celebrities. The theoretical section of the thesis describes the 

organization of elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech 

Republic, defines the first-time voter in terms of psychological and sociological, discusses 

the impact of socialization within family, school, and media, presents the concept of 

political efficacy, and describes the electoral participation of adolescents. In addition, this 

thesis focuses on current trends in the consumption of communication channels by young 



 

 

people and opinion leaders. This section draws upon particular international studies and 

other relevant literature. The analytical section presents the methodology of the research, 

defines the research sample and its selection, and describes the results of the research. The 

established hypotheses are based on the results of international studies and for their 

verification, a quantitative questionnaire survey was compiled and distributed among 

young people aged 18-22. A research sample of 1,076 respondents provides interesting 

results that are interpreted and discussed in the conclusion of the thesis. Finally, the 

conclusion presents the limitations of this study and recommendations for further research. 
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Úvod 
Mladí lidé po celém světě jsou méně politicky aktivní a jejich volební účast je nižší 

oproti jiným věkovým skupinám (Kolibová, 2013). To potvrzuje také průzkum OECD, 

který zjišťoval, jak se o politiku zajímají lidé ve věku od 15 do 29 let. Zatímco v zemích, 

jako je Dánsko, Německo a Japonsko, se nezájem mladých v této skupině pohybuje jen 

okolo 10 procent, alarmujících čísel dosahuje v České republice a Litvě. V naší republice 

se o politiku nezajímá 57 % mladých lidí a hůře dopadla už jen Litva s téměř 60 % 

(OECD, 2016). Čím to je, že participace mladých lidí na politickém dění a jejich volební 

účast je tak nízká, když se se svým volebním rozhodnutím mohou podílet na budoucnosti 

svého města, republiky nebo Evropské unie? Může za nezájem mladých voličů nedůvěra 

v politické strany a jejich představitele, pocit nevýznamnosti voleb, nedostatečná edukace 

a motivace ze strany školy a rodičů, nebo v rozhodování o účasti mohou hrát silnou roli 

komunikační kanály, které mladí lidé sledují? 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv má konzumace 

komunikačních kanálů na volební rozhodnutí prvovoličů a jakým způsobem tyto kanály 

používají. Autorka záměrně používá sousloví „komunikační kanály“, protože se 

na problematiku dívá přenosově a komplexněji, a nebere v úvahu jen masová média. 

Ačkoliv rodina a škola jsou hlavními aktéry, kteří se podílí na rozhodování, tvorbě hodnot 

a politických postojů mladých (Nakonečný 2009 s. 102), tak sílí rovněž vliv 

komunikačních kanálů, kdy mladí lidé konzumují obsah stále častěji ze sociálních sítí. 

Tyto sociální sítě jim umožňují se propojovat s dalšími lidmi, skupinami, mohou sdílet svá 

přesvědčení a postoje a stejně tak číst přesvědčení a postoje druhých. Sociální sítě neslouží 

jen k propojování s přáteli, ale uživatelé mohou rovněž sledovat další subjekty a známé 

osobnosti, stejně tak mohou být zacíleny reklamami od subjektů, které jinak nesledují 

(Stašová a kol., 2015, s.16-19). Na vzestupu je také popularita takzvaných blogerů1, 

youtuberů2 a jiných internetových influencerů3, které mladí lidé sledují.  

                                                 
1 Blogeři = jedná se o lidi, kteří píší internetové deníky o různých tématech, např. o módě, jídle, cestování, 

každodenním dění, pozn. autorky 
2 Youtubeři = jedná se o lidi, kteří točí videa na platformu YouTube o různých tématech, např. o módě, jídle, 

cestování, každodenním dění, pozn. autorky 
3 Influenceři = nejedná se jen o blogery a youtubery, ale také o další internetové celebrity, které mají důvěru 

svých sledujících a mají vliv na jejich mínění, pozn. autorky 
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Tato diplomová práce se mimo zkoumání vlivu sociálních sítí na rozhodování 

prvovoličů zaměří také na to, jakou roli při rozhodování hrají klasická a elektronická 

média, a v jakých podobách tyto média mladí lidé sledují. Mimo jiné se autorka zaměří 

také na původce informací, a to jednotlivé mediální domy a vydavatele. Časově bude práce 

zasazena do období voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které 

byly na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 135/2017 sb. vyhlášeny na 

20. a 21. října 2017 (Zákon č. 135/2017 Sb.). Díky zasazení tématu do letošních voleb 

může autorka zkoumat nejaktuálnější podobu komunikačních kanálů. Zejména pak 

elektronická média a sociální sítě se skokově rozvíjí a všichni aktéři fungující na internetu 

se těmto trendům musí neustále přizpůsobovat. 

 

Teoretická část práce se bude opírat o předchozí výzkumy a odborné studie 

z oblasti psychologie a sociologie adolescentů, mediální výchovy, politické komunikace, 

politického marketingu a nových médií. V oblasti vývojové psychologie a sociologie 

mladých lidí bude autorka vycházet zejména z publikací Marie Vágnerové (2005), Milana 

Nakonečného (2009) a Pavla Říčana (2004), kteří jsou přední čeští odborníci v oblastech 

psychologie osobnosti, sociální psychologie a vývojové psychologie. Tyto druhy 

psychologie jsou zdrojem poznatků pro práci s mladými lidmi, a tedy klíčové pro 

definování prvovoliče z hlediska sociologického a psychologického. U mediální výchovy 

mladistvých bude práce čerpat informace z publikací Břetislava Hofbauera (2004), Zdeňka 

Slobody (2013) a kolektivu Stašová, Slaninová a Junová (2015), jež poskytují pohled na 

socializaci a mediální výchovu ve škole a rodině.  

 

Volebním chováním a účastí voličů se v českém prostředí zabývá Lukáš Linek 

(2010, 2013), který ve své monografii vysvětluje pokles účasti v parlamentních volbách 

v České republice od roku 1990 do roku 2013. Jelikož se jedná o jedinou publikaci 

v českém kontextu na téma politické angažovanosti a volebního chování nejen mladých 

lidí, bude autorka dále vycházet především ze zahraničních publikací, které se touto 

problematikou zabývají. Jedná se například o literaturu a výzkumy autorů Gemy Garcii 

Albacete (2014), Richard R. Laua a Davida P. Redlawska (2006), Hessela Nieuwelinka 

a kolektivu (2017) a mnohé další. 
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Oproti schváleným tezím se v části o komunikačních kanálech autorka pokusí 

předestřít aktuální trendy v konzumaci médií, a tedy deskripci každého kanálu bude 

věnovaná jen krátká část. V této časti bude autorka pracovat zejména se zahraničními 

studiemi z této oblasti a aktuálními výzkumy z českého prostředí, které poté bude možno 

porovnávat s výsledky vlastního šetření.  

 

 Akademické práce, které dosud vznikly na téma prvovoliči a volby, byly spíše 

zaměřeny na to, jaké komunikační strategie byly využity ve volebních kampaních. Této 

problematice se věnovali například Jana Marešová (2013), Michaela Rybičková (2011) 

nebo Lukáš Babíček (2013). Na akademické půdě se tomu rovněž věnuje Masarykova 

Univerzita, která je součástí mezinárodního projektu CATCH-EyoU (2017). Brněnská 

univerzita se spolu s dalšími osmi věnuje politické participaci mladých Evropanů 

(Brandová, 2017). 

 

Pro analytickou část této diplomové práce autorka stanovila následující výzkumnou 

otázku: 

 

Jaké komunikační kanály mají vliv na rozhodování prvovoličů ve volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017? 

 

Mimo této výzkumné otázky bude autorka také ověřovat dvě stanovené hypotézy, 

a to: 

Hypotéza 1: Prvovoliči konzumují obsah zejména ze sociálních sítí. 

Hypotéza 2: Na volební chování a rozhodování mladých lidí při volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 mají významný vliv opinion leadeři / youtubeři. 

 

První hypotéza vychází z průzkumu společnosti Fluent (2016), který se zabýval tím, 

jakým způsobem používají mladí Američané sociální sítě. Přestože byl výzkum založen na 

chování amerických uživatelů, vypovídá poměrně dobře také o chování mladých lidí 

z jiných zemí, a to i z České republiky. Druhá hypotéza vychází ze studie Wilmy 

Westenberg (2016) z University of Twente a výzkumu DEFY Media (2015). Obě studie 

jsou časově velmi aktuální a zaměřily se na vliv internetových celebrit na chování mladých 

konzumentů sociálních sítí. 
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 Pro zodpovězení výzkumné otázky a ověření hypotéz bude navrženo kvantitativní 

dotazníkové šetření, které bude distribuováno on-line mezi prvovoliče, zejména 

středoškoláky z různých typů středních škol a rovněž z různých krajů České republiky. 

Cíleně budou osloveni ředitelé škol s žádostí o spolupráci, zároveň budou prvovoliči 

osloveni na sociálních sítích a dotazník bude veřejně dostupný na platformě Vyplňto.cz. 

Šíře vzorku respondentů je zvolena záměrně, neboť volby jsou celostátní a z toho důvodu 

nelze vyloučit určité oblasti či školy.  

 

 Tato diplomová práce je strukturována do dvou základních částí. Teoretická část se 

zaměří nejprve na definici prvovoliče z hlediska psychologického a sociologického, 

a rovněž poskytne pohled na dosavadní přístupy k volebnímu chování prvovoličů. Mimo to 

bude tato část zahrnovat koncepty výchovy adolescentů v kontextu medializované 

společnosti. Práce se dále bude věnovat deskripci jednotlivých komunikačních kanálů, se 

kterými prvovoliči přicházejí do styku, a zejména aktuálním trendům v konzumaci médií 

mladými lidmi. V další kapitole se práce bude věnovat aktuální problematice opinion 

leaderů, gatekeeperů a youtuberů. 

 

 Následovat bude analytická část práce, která potvrdí či vyvrátí stanovené hypotézy 

a zodpoví výzkumnou otázku. Na začátku autorka popíše zvolenou metodologii 

kvantitativního dotazníkového šetření a limity této metody, poté výběr a definici 

zkoumaného vzorku. Následně bude proveden samotný výzkum a výsledky budou 

interpretovány a diskutovány. 
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Teoretická část 
Teoretickou část práce se autorka rozhodla rozdělit do čtyř kapitol. První je 

zaměřena na popis organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, definování voliče a popsání volební účasti v minulých letech. Následně autorka 

definuje prvovoliče z hlediska psychologického a sociologického, a rovněž poskytne 

pohled na dosavadní přístupy k volebnímu chování prvovoličů. Tato část se také zaměří na 

socializaci adolescentů v kontextu medializované společnosti. Třetí kapitola se věnuje 

současným trendům v konzumaci médií adolescenty a krátce popisuje jednotlivé 

komunikační kanály, které se mohou podílet na rozhodovacích procesech prvovoličů. 

V závěru autorka nastiňuje fenomén názorového vůdcovství a zasazuje tento pojem právě 

do kontextu současné české společnosti.  

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 

Státní moc České republiky je vykonávaná prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Zákonodárná moc náleží Parlamentu, který je tvořen 

dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou (dále jen PSP ČR) a Senátem. Na úvod 

autorka považuje za důležité definovat organizaci a průběh voleb do PSP ČR, aby bylo 

zřejmé, jakým způsobem je definován volič, a tedy i prvovolič (Ústava ČR, 1992).  

 

Podle Ústavy České republiky (1992) se volby do PSP ČR konají na základě 

všeobecného, přímého volebního práva tajným hlasováním. Oprávněnými voliči jsou 

všichni občané České republiky starší 18 let, kteří jsou způsobilí k právním úkonům 

a jejichž svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví. Pasivní volební právo, tedy 

právo být volen, vzniká pro občany České republiky dosažením věku 21 let. Celkem se do 

PSP ČR volí 200 poslanců, a to na dobu čtyř let (PSP ČR, 2017). Volby do PSP ČR se 

konaly v letech 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2013 a 2017 (ČSÚ, 2017a). Na základě 

rozhodnutí prezidenta republiky č. 135/2017 sb. byly volby do PSP ČR vyhlášeny na 

20. a 21. října 2017 (Zákon č. 135/2017 Sb.). K 20. 10. 2017 bylo na seznamu 8 374 501 

oprávněných voličů, z toho přibližně4 4,6 % tvořili mladí voliči ve věku 18 až 22 let (ČSÚ, 

2017b). 

                                                 
4 Přesný počet oprávněných prvovoličů v seznamech nelze zjistit. Proto autorka vychází z údajů 

Demografické ročenky z konce roku 2016, která uvádí počty obyvatelů České republiky (ČSÚ, 2017c) 
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Aby politická strana nebo hnutí postoupilo do skrutinia, musí získat alespoň 5 % 

platných hlasů na celostátní úrovni. V případě koalic musí pro postup získat dvoučlenná 

10 % platných hlasů, trojčlenná 15 % a čtyř a vícečlenná koalice minimálně 20 % platných 

hlasů. Politické strany, případně hnutí, které nezískají potřebnou část procentuálních hlasů, 

nepostupují do sčítání a nezískávají žádný poslanecký mandát (PSP ČR, 2017). 

 

Pro převod hlasů na mandáty se v českém volebním systému využívá D’Hondtův 

volební dělitel. V rámci tohoto systému se dělí platné hlasy získané ve volebních krajích 

pro každou politickou stranu, hnutí nebo koalici, které postoupily do sčítání, řadou 

přirozených čísel (1, 2, 3 …). Podle velikosti takto vzniklých podílů se následně přidělují 

mandáty. Vzniklé podíly se proto seřadí podle velikosti a vytvoří se seznam tolika podílů, 

kolik je přidělovaných mandátů v příslušném volebním kraji. Pokud dojde k rovnosti 

podílů, je pro pořadí rozhodující počet získaných hlasů. Každý podíl obsažený v seznamu 

znamená přikázání jednoho mandátů politické straně, hnutí nebo koalici (PSP ČR, 2017). 

V roce 2017 voliči svými hlasy rozhodli o zvolení devíti politických stran a hnutí, které 

získaly mandát v PSP ČR. Konkrétní výsledky a počty mandátů jsou uvedeny 

v Tabulce č. 1 (ČSÚ, 2017b). 

Tabulka č. 1: Politické strany a hnutí, které získaly mandát 

Politická strana Počet hlasů v % Počet mandátů 

ANO 29,64 78 

ODS 11,32 25 

Česká pirátská strana 10,79 22 

SPD 10,64 22 

KSČM 7,76 15 

ČSSD 7,27 15 

KDU-ČSL 5,8 10 

TOP 09 5,31 7 

STAN 5,18 6 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017b 

Mimo konkrétní politické strany, hnutí, koalice, může občan z vybraného uskupení 

vybrat až čtyři kandidáty, kterým dá přednostní hlasy. Občané tak mohou změnit pořadí 

kandidátů v rámci kandidátky a umožnit tak vstup do PSP ČR i těm, kteří jsou na zadních 

místech kandidátky (PSP ČR, 2017). Při volbách v roce 2017 se tímto způsobem do 
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PSP ČR dostal například senátor Jiří Hlavatý (Menšík, 2017), Marek Benda nebo Dominik 

Feri (Pokorný, Ťopek, 2017). 

 

Průměrná volební účast od vytvoření samostatné České republiky je 65,06 %, 

přičemž nejvyšší účast 76,71 % byla v roce 1996 a nejnižší 58 % v roce 2002. Druhá 

nejnižší účast v historii byla u voleb v roce 2013, a to 59,48 % (ČSÚ, 2017). Za nízkou 

volební účastí stojí také nezájem mladých voličů ve věku od 18 do 29 let. Zatímco v roce 

1996 se jich k urnám dostavilo 76,64 %, u voleb v roce 2013 to už bylo jen 51 % (Linek, 

2013). Problematiku účasti mladých ve volbách autorka blíže představí v následující 

kapitole. 

Tabulka č. 2: Volební účast v jednotlivých letech 

Rok Počet oprávněných 

voličů 

Vol. účast v % 

1996 7 990 770 76,41 

1998 8 116 836 74,03 

2002 8 264 484 58,00 

2006 8 333 305 64,47 

2010 8 415 892 62,20 

2013 8 424 227 59,48 

2017 8 374 501 60,84 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017 

Volební kampaně jednotlivých stran jsou hrazeny z jejich vlastních zdrojů a jsou 

regulovány Zákonem o volbách do Parlamentu. Tyto regulace mají sloužit k vytvoření 

rovných podmínek pro všechny kandidátské strany, a to především pro ty, které 

nevykonávají veřejný úřad a při své propagaci mohou být znevýhodněny. Další regulace se 

týkají omezení využívání neférových prostředků v podobě zveřejňování nepravdivých 

informací, proti kterým se nelze bránit běžnými prostředky v omezeném čase (PSP ČR, 

2017). Nově jsou regulovány také výdaje na volební kampaň, kdy pro volby do PSP ČR 

nesmí výdaje přesáhnout částku 90 milionů korun, a to včetně daně z přidané hodnoty. Na 

financování volební kampaně dohlíží Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí (ÚDHPSH, 2017). 
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2. Definice prvovoliče 
Prvovolič je v českém prostředí definován jako svéprávný občan, který druhý den 

voleb dovršil věku 18 let a dosud se žádných voleb neúčastnil. Jako prvovolič není vnímán 

jen dospívající, který právě dovršil čerstvé dospělosti, ale jsou tak bráni také mladí dospělí 

do věku 22 let, kteří se v předchozím cyklu žádných voleb neúčastnili, a to z toho důvodu, 

že k nim dobrovolně nešli nebo nesplnili věkovou hranici v době konání předchozích voleb 

(Marešová, 2013, s. 17). 

 

Jedná se o studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol, studenty prvních 

a druhých ročníků vyšších odborných a vysokých škol nebo mladé lidi, kteří své vzdělání 

ukončili základní školou a již jsou pracovně aktivní. Pokud se dospělí rozhodnou ve studiu 

nepokračovat, čeká je nástup do zaměstnání. Tyto vnější faktory, které se podílí na 

socializaci jedince, psychické proměny a další vývojová specifika, autorka popíše 

v následující kapitole. Důraz bude ale kladen zejména na ty faktory, které jsou stěžejní pro 

vnímání komunikačních kanálů a které se podílí na tvorbě hodnot. 

2.1 Psychologické hledisko 

Věkově se prvovolič nachází mezi dvěma etapami vývojové psychologie. Pomalu 

ukončuje etapu adolescence, která trvá od 10 do 20 let a je na počátku dospělosti, kterou 

psychologové vymezují od 20 do 40 let (Vágnerová, 2005, s. 321).  

 

Termín adolescence pochází z latinského slova adolescere, což znamená „dozrávat“ 

(Carr-Gregg, 2012, s. 25). Mladí lidé během této dekády procházejí komplexní proměnou 

osobnosti ve všech oblastech, a to somatické, psychické i sociální a zejména v období 

pozdní adolescence se mění osobnost dospívajícího a také jeho společenská pozice 

(Vágnerová, 2005, s. 324-325). 

 

 Výrazně se v období pozdní adolescence mění způsob myšlení jedince. Ten je 

schopen abstrakce a o problémech umí uvažovat hypoteticky, ve více úrovních (Říčan, 

2006, s. 195). Dospívající připouští variabilitu různých možností, uvažuje systematičtěji, 

experimentuje s vlastními úvahami a tím se tak rozvíjí pružnost jeho myšlení. Na významu 

nabývají úvahy o budoucnosti a minulosti. Díky těmto proměnám může dospívající 
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kriticky zpracovat informace týkající se aktuálního dění, např. volební sdělení, a následně 

je správně interpretovat (Vágnerová, 2005, s. 332-333).  

 

 Ve svém uvažování bývají dospívající také radikálnější, protože ještě nejsou 

zatíženi zkušeností. Nejsou ještě dostatečně zralí na to, aby byli schopni tolerovat určitou 

míru nejistoty poznání jako trvalý a nezměnitelný stav. Dospívající proto někdy reagují 

zkratkovitými generalizacemi, které mohou být nepřesné a někdy dokonce nesmyslné. 

Toto zobecnění se jim jeví jako definitivní, a to následně ovlivňuje jejich uvažování 

a jednání. Může to být ve vztahu k pedagogům, rodičům nebo v rámci politické participace 

(Vágnerová, 2005, s. 337). Tato radikálnost se projevuje například v odmítání zavedených 

stran a volbě netradičních uskupení, což potvrzuje výzkum společnosti Behavio z léta 

2017, který potvrdil, že mladí voliči dávají přednost stranám jako je Česká pirátská strana 

nebo TOP 09 a méně volí zavedené strany jako ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL 

(Procházková, Lauder, 2017, s. 21). 

 

Velký posun u dospívajících probíhá jak v oblasti paměti, tak v oblasti pozornosti. 

Díky rozsáhlejší kapacitě paměti, dovedou používat účinnější strategie v zapamatování i ve 

vybavování. Zároveň adolescenti dokáží lépe ovládat svou pozornost a rovněž využívají 

různé strategie, jak svou pozornost zaměřit, udržet nebo rozdělit (Vágnerová, 2005, s. 339-

340). Tyto kognitivní procesy jsou stěžejní s ohledem na to, jak mladí vnímají obsah, který 

konzumují z komunikačních kanálů, a jak si ho zapamatují a vybaví. Aby byl 

konzumovaný obsah účinný a splnil své poslání (např. výzva jít k volbám, volit určitou 

stranu apod.), tak se musí dostat až do posledního stadia paměťového procesu, a to 

dlouhodobé paměti (Vysekalová 2012, s. 109).  

 

Jakým způsobem adolescenti vnímají obsah konzumovaný z médií závisí také na 

tom, jaké emoce to v nich vyvolává a jaké potřeby naplňuje. Ačkoliv Vysekalová (2012, 

s. 126) popisuje hybnou sílu emocí na produktové reklamě, stejně tak to funguje 

s obsahem, který produkují politické strany a další aktéři. Pokud politická strana, politik 

nebo nějaký opinion leader vzbudí pozitivní nebo negativní, ale zato silné emoce, může to 

způsobit změnu v chování prvovoliče, a to formou, že se rozhodne volit nebo nevolit 

určitou stranu, případně to rozhodne o jeho účasti nebo neúčasti ve volbách.  
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Dospívající v období adolescence prochází také procesem budování své identity. 

Ačkoliv na konci tohoto období jsou se svou identitou již smíření (Carr-Gregg, 2011, 

s. 34), tak této konečné fázi předchází hledání sebe sama, které může vést k příjemným 

zjištěním, ale rovněž i ztrátám iluzí. Adolescent se ukotvuje také v oblasti názorové 

a mravní, a to tím, že zkouší žít podle svého přesvědčení a řídit se jím ve svém 

rozhodování. Profesor Říčan toto chování představuje na příkladu přesvědčeného ochránce 

přírody, který si klade otázku, co v praxi dělá a co už udělal pro její ochranu (Říčan, 2006, 

s. 221). Pro tohoto člověka může být jedním z řešení účast ve volbách a podpora strany, 

která se touto tematikou zabývá.  

 

Výzkum v politické vývojové psychologii naznačuje, že proces vývoje politických 

postojů začíná již ve velmi abstraktní podobě s difúzní identitou, s politickými aktéry 

a institucemi již v předškolním věku (Gimpel a kol, 2003). Během dospívání si děti 

rozvíjejí racionální přístup k politice (Atkin a Gantz, 1978) a jejich politické postoje se 

krystalizují, stávají se konkrétnějšími a čím dál tím nezávislejšími na politických postojích 

a preferencích jejich rodičů (Chaffee a Yang, 1990). Tyto postoje týkající se konkrétních 

politických osobností, institucí, politického systému nebo obecně politiky, které si během 

tohoto období vytvoří, zůstávají pak během života převážně stabilní (Sears a Levy, 2003). 

2.2 Sociologické hledisko 

Sear a Levy (2003) socializaci popisují jako komplexní a neustálý proces, při 

kterém se kognitivní a behaviorální vzorce učí prostřednictvím socializačních činitelů, 

kterými jsou rodiče, škola a vrstevníci. Přestože nejdůležitějším obdobím pro socializaci je 

dětství a raná dospělost, člověk se socializuje i nadále v průběhu života, jak se mění svět 

kolem něj, a je potřeba se naučit nové vzorce chování, aby se s těmito změnami mohl 

vypořádat.  

 

Ze sociologického hlediska prvovolič prošel již tzv. primární socializací, tedy 

socializačním procesem uskutečněným v rámci rodiny dítěte, a to od raného dětství. 

Rodina plní funkci mediátora vlivu dané kultury a cílem primární socializace je uvést dítě 

do příslušného kulturního prostředí a naučit je orientaci v tomto prostředí. Primární 

socializace ale zcela nestačí na přípravu jedince na dospělost, proto nastupuje 

tzv. sekundární socializace, která je uskutečňována školou a dalšími vzdělávacími 
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institucemi. Mimo jiné se na sekundární socializaci podílejí také média, poměry ze 

zaměstnání a další zkušenosti ze sociálních interakcí (Nakonečný, 2009, s. 101-106, Sears, 

Levy, 2013).  V dětství to jsou především vrstevníci dětí a v dospělosti se k vrstevníkům 

přidávají také partneři, jejichž vliv nemusí být zanedbatelný vzhledem ke značnému 

citovému a intimnímu významu. Celý tento proces může v určitém věku ovlivnit 

i otevřenost a ochota stát se členem sociální skupiny, která je spojena s určitou ideologií, 

např. politickou, ekologickou, náboženskou apod. Pro přijetí takového postoje musí být 

člověk určitým způsobem disponován a být v životní fázi, která vnímavost k ideologickým 

vlivům posiluje (Vágnerová, 2010, s. 249–250). Co se týče politické ideologie, mladý 

člověk může svými politickými idejemi inklinovat k určité politické straně či hnutí a na 

základě toho se stýkat buď s podobně smýšlejícími jedinci nebo se přidat ke spolku, který 

podobně smýšlející jedince spojuje. Nicméně existuje jen hrstka takových mladých, kteří 

se k těmto politickým spolkům přidávají.  

 

V českém prostředí existuje několik takových spolků, např. Mladí lidovci (2017), 

Komunistický svaz mládeže (2017), Mladí sociální demokraté (2017), Mladí konzervativci 

(2017) a další.  Jak se autorce podařilo zjistit e-mailovou korespondencí s předsedy 

některých spolků, tak zatímco členská základna Mladých sociálních demokratů se rovná 

520, Mladí lidovci evidují 370 členů. Ostatní oslovení představitelé spolků se nevyjádřili 

nebo nevyjádřili souhlas s poskytnutím takových dat, viz přílohy 1 až 3. Nicméně se dá 

očekávat, že počet členů u ostatních spolků bude srovnatelný a bude se pohybovat v řádech 

stovek. 

 

Prvovolič na přelomu pozdního období adolescence a počátku dospělosti dokončuje 

studium středního vzdělání a dále buď ve své profesní přípravě pokračuje dalším studiem 

nebo nastupuje do zaměstnání. S tím se rovněž pojí ekonomická nezávislost, která je 

u vysokoškoláků oddálena a tato samostatnost je brána jako jeden z ukazatelů dospělosti. 

Dosažením plnoletosti získává jedinec další práva, kdy získává svobodu pro své 

rozhodování, může uzavřít sňatek, jít volit a je plně zodpovědný za své jednání 

(Vágnerová, 2005, s. 324-325).  

2.2.1 Socializace v současné rodině 

I přes veškeré změny ve společnosti je rodina stále prostorem, který po celý život 

ovlivňuje socializaci osobnosti, a který dává jedinci prostor pro seberozvoj díky rodinným 
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interakcím (Řezáč, 1998, s. 204). Mění se jednosměrný vztah mezi rodičem a dítětem 

v obousměrný, kdy děti jsou aktivními aktéry díky svým znalostem nových technologií 

a mají také efekt na socializaci svých rodičů. Zároveň s ohledem na působení nových 

a stále více dostupných komunikačních technologií, které mnohdy nepodléhají kontrole 

rodičů, se adolescenti musí naučit odlišovat a rozlišovat poznané skutečnosti a ty následně 

porovnávat a kriticky vyhodnocovat (Stašová a kol, 2015, s. 16-19). Ling dokonce tvrdí, že 

kvůli tomu, že jsou děti od útlého věku v neustálém kontaktu s technologiemi, jsou 

přítomni na sociálních sítích a jiných on-line fórech a virtuálně komunikují se svými 

vrstevníky, dominantní postavení rodiny jako socializačního činitele oslabuje na úkor 

právě vrstevnických skupin (Ling, 2007, s. 60-67). Přes technologické změny ve 

společnosti se ale vztah s rodiči v tomto období stabilizuje a zklidňuje, neboť si adolescenti 

uvědomují, že jejich rodiče nejsou tak špatní, a s ohledem na svou ekonomickou 

nezávislost si uvědomují, že už tolik nepotřebují jejich majetek nebo peníze (Carr-Gregg, 

2011, s. 28).  

2.2.2 Socializace v současné škole 

Hned vedle rodiny představuje škola druhý nejdůležitější element v socializaci 

jedince, neboť rozšiřuje sociální život dospívajícího o společenskou dimenzi a připravuje 

jedince na dospělý život a budoucí povolání (Řezáč, 1998, s. 208). Měnící se společnost 

má vliv také na současné školství, které se postupně transformuje, a do školních osnov se 

tak dostávají nové předměty, které reagují na potřeby společnosti. Jedním z těchto 

předmětů je mediální výchova, ve které se studenti učí zpracovávat, vyhodnocovat 

a využívat podněty, které přicházejí z médií (Stašová a kol, 2015, s. 27–38). Livingstone 

(2015) navíc poukazuje na potřebu aktualizovat tyto osnovy o téma sociálních médií, se 

kterými dnešní adolescenti přicházejí nejvíce do styku. 

2.2.3 Masová média jako faktor socializace 

Na významu v životě každého jedince nabývají masová média a další komunikační 

technologie, které umožňují ovlivnění a aktivní zapojení velkých skupin lidí najednou. 

Výzkumníci si uvědomují tento vliv a přišli s myšlenkou, že média mají významný podíl 

na socializaci jednotlivce, stejně jako další společenské instituce. V jejich očích média 

„učí“ člověka, jak se stát součástí společnosti, a to tím, že mu poskytují velké množství 

informací a nabízí celou řadu vzorů (Jirák, Köpplová, 2007, s. 164). Výzkumníci se 
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zpravidla shodují na tom, že politické postoje se vytváří v dětství a dospívání, a jen 

v malém rozsahu v dospělosti (Huntemann a Morgan, 2001). 

 

Jak tradiční, tak elektronická média prostupují volný čas každého příslušníka 

společnosti, a to na úrovních od individuální po celospolečenskou a od místní po světovou. 

Vzhledem k tomu se masmédia a komunikační technologie významně podílí a ovlivňují 

socializaci každého jedince a vytváří tak konkurenci tradičním socializačním institucím. 

Od dětství se děti a adolescenti setkávají s médii v rodině, ve škole a ve svém volném čase 

(Hofbauer, 2004, s.128-129). V současné době je dospívající vtažen do mediálního světa 

již po probuzení, a to buď kontrolou sociálních sítí, přečtením novin nebo sledováním 

televize. Působení médií je člověk podroben pak po celý den, cestou do školy nebo 

zaměstnání, v obchodech a kavárnách, dospívající je využívá pro vyhledávání informací, 

pro pobavení a pro komunikaci se svými sociálními skupinami, kterými je součástí 

(Sloboda, 2013, s. 17). Pokud tedy adolescenti tráví ve společnosti médií průměrně 8 hodin 

denně, tak jejich používání má významný dopad na jejich život a politický vývoj 

(Strasburger a kol., 2009). 

 

Jirák s Köpplovou (2007, s. 185-186) uvažují také o tom, nakolik a jakým 

způsobem mají média vliv na podobu dění ve „veřejném prostoru“ a na procesy 

politického rozhodování. Hovoří o tom, že médiím se přisuzuje významný vliv na podobu 

současných politických procesů v demokraciích, jelikož reprezentují veřejný, a tedy 

i politický život. Média představují pro mnohé hlavní zdroj informací o politice 

a politicích, kteří se občanům představují před volbami nebo v rámci svého politického 

působení. Zároveň tato média zpracovávají informace pro sebe obvyklým způsobem. Buď 

se jedná o média veřejné služby nebo komerční, jejichž cílem je také ekonomický úspěch. 

Toto vede k tomu, že média interpretují politická sdělení různě a politici se musejí 

přizpůsobit tzv. „mediální logice“, tj. tomu, jak média svoje produkty zpracovávají. 

McNair (2000, s. 6) poukazuje na důsledky tohoto trendu, tedy že politika se personalizuje 

(klade se důraz na osoby, a ne na témata), dramatizuje, vytváří se konflikty (nečekaná 

odhalení, zvraty) a depolitizuje, tj. na úkor povrchnosti a zábavnosti se vytěsňují meritorní 

politické diskuse.  
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Na to, jakou funkci sehrávají média v socializaci adolescentů, se během posledních 

40 let snažilo odpovědět mnoho výzkumníků, a to jak na úrovni lokální, tak mezinárodní. 

Průkopníkem v této oblasti byl Steven H. Chaffee se svým kolektivem, dále například 

Hanna Adoni, Dhavan V. Shah nebo v poslední době Judith Moeller a Claes de Vreese. 

Poslední jmenovaní se ale shodují, že literatury věnované tomuto tématu je opravdu málo. 

Sami hovoří o tom, že empirické studie v oblasti výzkumu mediálních účinků na politické 

postoje, se obvykle zaměřují na dospělé. Ti už ale mají soubor politických preferencí, 

postojů a hodnot vybudovaný, proto nizozemští výzkumníci zkoumali vliv médií na 

adolescenty (Moeller, Vreese, 2013). Některé z významných poznatků ze studií zmíněných 

výše představí autorka v následující kapitole.  

 

V roce 1979, kdy Hanna Adoni z Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě studovala 

média, jakožto aktéra při socializaci mladistvých do politického světa, již existovaly studie, 

které zkoumaly zvlášť politickou socializaci a funkci a používání komunikačních kanálů 

mladistvými. Velmi zřídka se ale tyto dvě oblasti překrývaly, neboť se v rámci výzkumu 

socializace kladl větší důraz na zkoumání vlivu rodiny, školy a vrstevníků a média byla 

vnímána jako prostředek, který posiluje postoje vyvolanými primárními socializačními 

činiteli (Adoni, 1979). 

 

Z několika teorií masových médií vyplývá, že masmédia naplňují dva typy 

sociálních potřeb na úrovních mikrosociologické a makrosociologické. Na makro úrovni 

slouží jako mechanismus kontroly a integrace, fungují jako prostředek přenosu a posílení 

společenského konsensu, a rovněž slouží jako prostředek k vyvolávání sociálních změn 

(Wright, 1974). Dalton (1996) a Inglehart (1990) nalezli silnou korelaci mezi dostupností 

politických informací prostřednictvím masmédií a celkovou úrovní politických znalostí na 

makro úrovni. Na mikro úrovni bylo prokázáno, že masmédia naplňují psychosociální 

potřeby jednotlivců (Katz a kol, 1974). Adoni (1979) tvrdí, že v tomto smyslu lze 

předpokládat, že masová média přispívají k procesu socializace, pokud je tento proces 

vnímán a považován za funkční potřebu společnosti i jednotlivce. Curran a kol. (2009) 

tvrdí, že díky rozšíření dostupnosti médií, obzvlášť v druhé polovině 20. století, se rovněž 

zvýšilo šíření politických znalostí. 
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Ohledně této problematiky vyplývají z několika starších studií další zajímavá 

a důležitá fakta, např.: 

1. Některá masmédia, př. sledování televize, mohou sloužit jako útěk pro dospívající, 

kteří nejsou dobře integrováni ve své vrstevnické skupině (Johnstone, 1961). 

2. Dále vědci zdůrazňovali společenskou funkci filmu, neboť adolescentům poskytuje 

možnost posílit svůj vztah se svými vrstevníky (Katz a kol., 1974, Schramm a kol., 

1961). 

 

Adoni (1979) ve své studii zjistila, že ze všech masmédií, kterým byli izraelští 

adolescenti vystavováni (knihy, televize, kino, rozhlas), jen pravidelné čtení denního tisku 

mělo pozitivní vliv na jejich dobrovolnické a politické aktivity. Adoni dále objevila 

pozitivní korelaci mezi pravidelným čtením tisku a (1) zájmem o politické a sociální 

problémy Izraele, (2) připraveností na osobní přínos pro společnost, (3) ochotou učit se, jak 

se aktivně zapojit do politického života, (4) potřebou vědět, jak funguje parlament, vláda 

a další politické instituce. Z výsledků rovněž vyplynulo, že dívky čtou noviny méně často 

než chlapci a mají tendenci přikládat menší význam občanským hodnotám, které byly 

v rámci studie zkoumány. 

 

Adoni (1979) zároveň zkoumala, jak každý jeden komunikační kanál je užitečný 

pro rozvoj občanských postojů k politickému systému. Noviny, televize a rozhlas se 

ukázaly jako nejužitečnější pro přípravu adolescentů na politický život, tvorbu zájmu 

o politické a sociální problémy a naučení se vzorců účasti v politickém životě. Naopak 

knihy a kino nejsou považovány za užitečné pro tvorbu těchto postojů.  

 

Jedním z dalších důležitých poznatků této studie (Adoni, 1979) bylo, že byl nalezen 

pozitivní vztah mezi silou sociálních vztahů s rodiči a přáteli a vnímanou užitečností médií 

při rozvoji politických postojů. Data ukázala, že ti dospívající, kteří jsou dobře integrováni 

do primárních skupin, mohou lépe využívat média pro rozvoj jejich sociální identity. 

 

Mediální prostředí se od té doby výrazně změnilo, objevil se internet, změnilo se 

také chápání občanské angažovanosti a proces socializace (Ward a de Vreese, 2011, 

Moeller a de Vreese, 2013). Buckingham (1997) upozorňuje na změny v socializaci 

adolescentů od 70. let. Říká, že děti a dospívající jsou aktivními účastníky své vlastní 
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socializace a politické výchovy. Média by proto neměla být považována za vnější sílu, ale 

mělo by se s nimi počítat jako s vědomým prostředkem socializace, který si mladí vybírají, 

a který formuje jejich politické postoje a chování. 

 

Moeller a de Vreese (2013) jako metodu svého výzkumu vybrali analýzu prvních tří 

kol Evropského sociálního výzkumu (ESS) provedených v roce 2002, 2004, 2006, 2008 

a 2010. Do své analýzy vybrali respondenty ve věku od 14 do 20 let z 23 evropských zemí 

včetně České republiky. Výsledky této analýzy naznačují, že lze nalézt mobilizační 

i demobilizační účinky médií v závislosti na obsahu, který média produkují. 

V adolescentech vyvolává pocit nedůvěry v politiky používání zábavného obsahu, 

což zároveň vede ke snížení úrovně jejich politické angažovanosti. Výzkum ale opět 

potvrdil význam tisku, jakožto stimulačního média pro vyšší politickou účast, ale jen u lidí 

starších 21 let. Dále se v rámci této studie sledovala občanská angažovanost a kvalita 

demokracie. Z výsledků vyplývá, že v zemích, kde demokracie příliš nefunguje, se mladí 

příliš neangažují a projevují malý zájem se zapojit. Mají pocit, že podpisem petice nebo 

bojkotováním výrobku nic nezmění, protože politický systém příliš nereaguje na tlak 

veřejného mínění. Výzkumníci také porovnávali vliv médií na politickou účast dospělých 

a dospívajících. Výzkum potvrdil, že mediální účinky jsou výraznější ve starší skupině.  

 

Přestože jsou dospívající vystavováni médiím prakticky třetinu dne, jejich působení 

není tak silné. Moeller a de Vreese (2013) to vysvětlují následovně: (1) Dopady používání 

médií se časem rozvíjejí, což naznačuje, že kumulované množství času stráveného s médii 

povzbuzuje politickou účast, a ne četnost používání zpravodajských médií a (2) média se 

v dospělosti stávají důležitějším zdrojem informací / socializačním činitelem, neboť 

původní socializační činitelé (rodina, škola, vrstevníci) už v tomto období nemají takový 

vliv nebo jim dospělý není tak často vystavován.  

2.3 Politická socializace adolescentů 

Období adolescence je důležitým obdobím pro získání povědomí o demokracii 

a sžití se s politickým světem. V tomto období se očekává, že mladí lidé začnou projevovat 

větší zájem o otázky sociální a politické, budou schopni o nich diskutovat a zároveň si 

uvědomí, jak komplexní jsou sociální interakce v občanské společnosti. Postoje 

k demokracii a politice se formují celý život, ale jejich základní kámen je položen právě 
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v období adolescence (Jennings et al., 2009; Sapiro, 2004; Sears and Levy, 2003). Gimpel 

a kol. (2003, s. 13) integroval různé konceptualizace a definoval politickou socializaci jako 

„proces, kterým se nová generace seznamuje s politickou kulturou, učí se znalosti, hodnoty 

a postoje, které přispívají k podpoře politického systému.“  

 

V posledních 20 letech se neustále zkoumá, jaké jsou znalosti mladých lidí 

o politice, jaká je jejich angažovanost, jestli chodí k volbám, a co za jejich účastí nebo 

neúčastí stojí. Zatímco Galston (2001) a Niemi (2012) poukazují na problém 

informovanosti u současné generace adolescentů, a to že je o politice informována méně 

než generace předchozí. Stejně tak se snižuje jejich občanská angažovanost a účast ve 

volbách (Macedo a kol., 2005). Jiní výzkumníci odhalili, že současná generace mladých 

lidí vnímá velmi pozitivně demokracii a její hodnoty, kterými jsou tolerance, rovnost 

a svoboda projevu (Nieuwelink a kol., 2016). Pokud se podíváme na tvrzení těchto studií, 

dozvíme se, že adolescenti nejsou dobře informováni o politice a demokracii, ale pokud 

určité znalosti o demokracii mají, jsou k ní velmi pozitivně nakloněni. Jakým způsobem 

lze tedy mladé lidi lépe informovat o politice a demokracii? 

 

Adolescenty v rámci politických a sociálních otázek socializují zejména rodiče, 

škola, vrstevníci a také média (Amna, 2012; Quintelier, 2015). Z této skupiny jsou 

nejvýznamnějšími aktéry v socializaci právě rodiče, kteří mohou přímo ovlivňovat svoje 

děti tím, že o politických a sociálních otázkách diskutují, a nepřímo, že styl jejich výchovy 

a některá rozhodnutí jsou otevřena diskusi (Jennings a kol., 2009; Neundorf a kol., 2013). 

Ale neméně podstatná je také role školy, neboť v hodinách lze diskutovat témata týkající se 

politiky, občanství apod. Studenti mohou svobodně vyjadřovat své názory a mohou mít 

vliv na politiku v rámci školy (Geboers a kol., 2015; Torney-Purta, 2002).  

 

V rámci socializace adolescentů, ať už v prostředí rodiny nebo školy, je vhodné 

začít tím, že se seznámí s institucemi a zásadami, jako je vláda, parlament a koncept 

demokracie (Greenstein, 1965; Husfeldt and Nikolova, 2003). Díky každodenním situacím 

si rozvíjejí demokratické hodnoty (Adelson, 1971), které mohou dále převést do 

společenských a politických oblastí, př. seznámení se s politickými institucemi a subjekty 

(Abendschon, 2013).  
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Jak už bylo řečeno v kapitole, která se věnovala psychologickému hledisku, 

adolescenti jsou schopni abstrakce, a tu využívají při morálním a demokratickém 

uvažování (Helwig a Turiel, 2002). Další možností, jak se mladí mohou socializovat 

v politickém světě, je uvědoměním si složitosti společenského a politického světa. Prvním 

aspektem tohoto komplexního uvažování je, že adolescenti berou v úvahu pluralitu 

demokratických principů (př. svoboda a rovnost), když diskutují o demokratických 

problémech (Feldman a Zaller, 1992; Pennock, 1979). Druhý aspekt představuje schopnost 

rozlišovat mezi různými situacemi a kontexty při odůvodňování problému (Helwig 

a Turiel, 2002).  

 

Po nastínění těchto dvou trendů v politické socializaci adolescentů lze říci, že 

pokud je mladistvý lépe informovaný o politice, lze předpokládat, že si více uvědomí 

složitost společenského a politického světa a při úvaze o demokratickém problému bude 

brát v potaz více hledisek (Nieuwelink a kol., 2017). 

 

Z nedávných studií také vyplývá, že některé politické postoje adolescentů, jako je 

např. zájem o politiku a ochota účastnit se politiky, které se vytvářejí v rané fázi 

adolescence, jsou trvalé. Jiné postoje, které se týkají zejména důvěry v politiku nebo úmysl 

hlasovat, kolísají během adolescence a dospělosti (Eckstein a kol., 2012; Hooghe 

a Wilkenfeld, 2008). Studie rovněž prokázaly, že pokud adolescenti o politických 

událostech diskutují s rodinou, vrstevníky nebo ve škole, tak se neseznamují jen s tímto 

světem, ale diskuse se mohou rozvinout a v průběhu se mohou dostat ke složitějším 

demokratickým otázkám. Stejně tak každodenní situace mohou vést k poznání 

o demokracii a volebním rozhodování. Bohužel ne vždy se dospívající těmto otázkám 

věnují a nemohou tak rozvíjet political efficacy (Gimpel a kol, 2003; Manning a Edwards, 

2014; Greenstein, 1965; Helwig a Turiel, 2002; Hooghe a Wilkenfeld, 2008). Termín 

political efficacy bude autorkou vysvětlen v další části. 

 

Hessel Nieuwelink se svými kolegy (2017) realizoval studii právě na rozvoj 

vnímání demokracie. Přestože byla realizována na 40 nizozemských studentech, lze 

pozorovat určitou korelaci mezi nizozemským a českým politickým systémem, tedy 

i výsledná data této studie můžeme porovnat s českými studenty. V poslední době se 

politika v Nizozemsku změnila, a to zejména v oblasti hájení práv menšin, kdy obdobně 
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jako v dalších evropských zemích, se prosazují populistické strany, které mají anti-

imigrantskou, proti-muslimskou a proti elitám postavenou politiku. Změna v politickém 

prostředí ovlivňuje také názory dospívajících na demokratické rozhodování (Hendriks 

a Michels, 2011, Nieuwelink a kol., 2017). V českém prostředí lze pozorovat, že na 

vzestupu je např. strana SPD (2017), která má anti-imigrantskou a proti-muslimskou 

politiku nebo hnutí ANO, jehož komunikace k veřejnosti je odborníky vnímaná jako 

populistická (Kubánek, 2016).  

 

Nizozemská studie dospěla k závěrům, že mladí Nizozemci jsou obeznámeni 

s politikou, ale současně se u nich nerozvíjí komplexnější pohled na rozhodovací procesy. 

Zároveň se výsledky této studie odchylují od předchozích studií, a to v oblasti vytváření 

názorů na demokracii a politické instituce na základě každodenních situací (např. Gimpel 

a kol., 2003; Helwig a Turiel, 2002). Zjištění Nieuwelinka a kol. (2017) naznačují opak, 

a to, že se adolescenti postupně nerozvíjejí v politice, ale že politika „kolonizuje“ jejich 

preference v oblasti společenského života k rozhodování. Odchylky od předchozích 

výzkumů lze vysvětlit změnami v politické kultuře, charakteristikami Nizozemska, ale 

rovněž rozdíly v designu výzkumu. Autoři studie se také domnívání, že adolescentům se 

nenabízí mnoho příležitostí k rozvoji multidimenzionálních perspektiv demokracie ve 

škole. Jako jedno z dalších vysvětlení změny vnímání demokracie vidí ve změně role médií 

v politické socializaci adolescentů (Abendschön, 2013; Manning a Edwards, 2014).  

 

Dospívající obvykle používají sociální média pro získávání zpráv o politice, 

nicméně tyto informace se mohou lišit od obsahu, který produkují tradiční média (Stoker 

a Bass, 2011). Jak autor studie Nieuwelink (2017) se svými kolegy podotýká, pokud výše 

popsané výsledky platí i na jiné adolescenty než nizozemské, znamená to, že současné 

zkušenosti dospívajících s politikou jsou spíše jednostranné a omezují jejich názory na 

politiku. To by měli začít řešit socializační aktéři a měli by se zaměřit na to, jak 

adolescentům představit fungování demokracie ze všech možných úhlů, a to jak silné 

stránky, tak limity. Taková forma socializace může napomoci v rozvoji bohatších 

perspektiv o politice a demokracii. 
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Výzkum Gemy Garcii Albacete (2014, s. 223) naopak v širším měřítku 

17 zkoumaných evropských zemí potvrzuje, že většinou mladí lidé s demokratickými 

institucemi nejsou nespokojení, a naopak bývají spokojenější než přechozí generace. 

2.3.1 Political efficacy 

Pro anglický termín „political efficacy“ neexistuje v českém prostředí vhodný 

překlad, který by zcela přesně opsal podstatu spojení. Campbel, Gurin a Miller (1971, 

s. 187) political efficacy definují jako osobnostní rys získaný počátkem života, je to víra 

a hodnoty člověka potřebné k účasti v demokratické společnosti. Je to determinanta toho, 

jakým způsobem se člověk účastní politického života. Člověk by měl mít pocit, že 

i jednotlivec může hrát důležitou roli při uskutečňování politických a sociálních změn. Jak 

je z definice autorů patrné, není dostačující termín efficacy přeložit jako víru nebo 

přesvědčení, proto se autorka rozhodla, že nadále bude pracovat s anglickým termínem 

political efficacy. 

 

Konceptu political efficacy se věnují mnozí autoři z politických věd, ale rovněž 

z oblasti psychologie (Beaumont, 2010). Niemi, Craig a Mattei (1991, s. 1408) koncept 

dělí na interní (vnitřní) a externí (vnější) political efficacy. Za interní efficacy označují 

přesvědčení o vlastní schopnosti porozumět politice a účinně se na ní podílet. Externí 

efficacy se zabývá reakcemi vládních aktérů a institucí na požadavky občanů, tedy 

otevřeností těchto aktérů ke změně. Kaid a kol. (2007) toto dělení konceptů doplňují navíc 

o výraz informační efficacy, který popisuje důvěru občanů v jejich vlastní politické 

znalosti.  

 

Pokud bychom tento koncept aplikovali na mladé Čechy, zjistíme, že si svou roli 

v demokratické společnosti příliš neuvědomují. Dokazuje to již zmíněný výzkum OECD, 

kdy se o politiku v ČR nezajímá 57 % lidí ve věku od 15 do 29 let, zároveň o nezájmu 

a neznalosti politického prostředí hovoří další čeští sociologové a politologové (Dragoun, 

2017, Pravec, 2017). Nicméně nezájem a neznalost politického světa není jen problémem 

České republiky, ale tímto trendem se zabývají výzkumníci z dalších zemí. Kaid a kol. 

(2007) upozorňují právě na to, že mnohým mladým lidem se zdá politický svět 

komplikovaný a oni se necítí být dostatečně kvalifikováni a kompetentní k tomu, aby se ho 

účastnili též. Upozorňují na to, že klesající interní efficacy mezi mladou generací, 

představuje vážnou hrozbu pro demokracii. Z toho důvodu se mnozí vědci začali zabývat 
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otázkou, jak adolescentům představit svět politiky, aby se cítili dostatečně kompetentní 

k tomu jít volit (Beaumont, 2010; Delli Carpini, 2000). 

 

Vědci poukazují na dvě řešení, a to buď důkladnější socializaci jedince v rámci 

primární a sekundární socializace v rodině a škole nebo prostřednictvím médií. Obzvlášť 

nová média hrají v dnešní době klíčovou roli v poskytování informací o politických 

aktérech a procesech a dovolují uživatelům pochopit aktuální politické dění. Důležitou roli 

sehrává internet, ke kterému mělo na počátku roku 2017 přístup 82,2 % tuzemské populace 

ve věku od 16 do 74 let. To je sice méně než v některých dalších unijních státech, ale 

zároveň více než v jiných zemích, jako je Bulharsko (Kučera, 2017). Lze tedy 

předpokládat, že většina českých prvovoličů má k internetu přístup.  

 

Užívání internetu je dáváno do souvislosti s interní political efficacy, politickou 

angažovaností a účastí ve volbách. Na to, jaký vliv má internet a klasické informační 

zdroje, jako jsou noviny a televize, na rozvoj political efficacy, udělal výzkum kolektiv 

Judith Moeller (2014) z univerzit v Nizozemsku a ve Švýcarsku. Z dat, které získali od 

nizozemských studentů v rámci panelových diskusí během dvou let, zjistili, že noviny jsou 

nejsilnějším a nejvýznamnějším aktérem v rámci rozvoje political efficacy. Naopak 

u televizního zpravodajství nezaznamenali žádný významný dopad a používání on-line 

zpravodajských zdrojů odhalil menší dopad na vnitřní political efficacy. Jak je patrné, 

adolescenti získávají důvěru ve své vlastní kompetence v rámci politického života četbou 

novin. Jejich prodej ale neustále klesá a autoři této studie se obávají, jaké médium nahradí 

informační hodnotu novin, když televizní a on-line zpravodajství nejsou těmi vhodnými 

kanály, ve kterých mladí získávají důvěru ve vlastní politickou kvalifikovanost. Autoři 

studie navrhují, že by adolescenti měli převzít aktivní roli v komunikačním procesu, a to 

on-line diskusemi a sdílením politickým zpráv s vrstevníky, tím se stupeň interní political 

efficacy opět zvyšuje. Toto chování je velmi dobře patrné na sociální sítí Facebook, která 

uživatelům umožňuje diskutovat nad tématy a obsah také sdílet. Tomuto procesu se ale 

autorka v rámci vlastního výzkumu nevěnuje. 

2.3.2 Volební účast adolescentů 

Narůstající počet výzkumů na téma „volební účasti“ naznačují, že první volební 

zkušenost občana je velmi důležitá (Bhatti, Hansen, Wass, 2014), a to nejen pro vyšší 

volební účast v aktuálních volbách, ale rovněž pro volby následující, kdy výsledky analýz 
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naznačují, že předchozí zkušenost z voleb zvyšuje účast u těch následujících (Dinas, 2010, 

2012, Meredith, 2009). Franklin (2004, s. 130) podotýká, že je také důležité, jakých voleb 

se občan účastní a jak jsou pro něj „atraktivní“. Ve své studii poukazuje na rozdílnost 

voleb do Evropského parlamentu nebo důležitějších, např. v českém kontextu, do PSP ČR. 

Pokud na prvovoliče jako první vyjdou volby do Evropského parlamentu, může se to 

negativně odrazit na jeho účasti v dalších volbách a naopak, pokud se prvovolič poprvé 

účastní voleb, které jsou pro něj zajímavější, může to mít pozitivní efekt na jeho budoucí 

volební účast.  

 

Bhatti a Hansen (2012) naznačují, že vztah mezi věkem a volební účastí má tvar 

horské dráhy. Zatímco ve věku prvovoličů je účast nejnižší, vzrůstajícím věkem se volební 

účast zvyšuje a její vrchol lze pozorovat ve věku od 60 do 70 let, poté se účast opět snižuje. 

Za narůstající účastí stojí stabilnější rodinná situace, trvalé bydliště, silnější stranické 

vazby, míra angažovanosti v komunitě a dalších organizacích a podle autorů Strata (1989, 

s. 444) a Wolfingera s Rosenstonem (1980) také návštěva kostelů/styk s církví. Oproti 

jiným religiózním zemím bude mít tento vliv nepatrný podíl na české voliče, kteří se 

obvykle k žádné víře nehlásí (Matulík, 2015). Signifikantní rozdíly v politické účasti mezi 

mladými a dospělými potvrzuje také Albacete (2014, s. 219), která provedla výzkum 

napříč západoevropskými zeměmi. Potvrzuje, že v 17 zkoumaných zemích byly výsledky 

konzistentní, tedy že mladí lidé se účastní institucionálních politických aktivit významně 

méně než dospělí. 

 

Aby se občan pravidelně účastnil voleb, je třeba aby si takový návyk vytvořil. Pro 

tvorbu takového návyku bylo vytvořeno pět mechanismů (Gerber a kol., 2003, s. 549). 

První z nich zdůrazňuje úlohu politického prostředí. Aldrich a kol (2011, s. 540) říkají, že 

pravidelnou účast je možno vnímat jako naučenou souvislost mezi konkrétními 

kontextovými podněty a určitými reakcemi na chování. Jako příklad lze uvést to, jakým 

způsobem politické dění pokrývají média, a komunikovaný obsah může aktivovat občana 

k účasti. Druhý mechanismus poukazuje na to, že politické strany se většinou v kampani 

zaměřují na pravidelné voliče, a ne na nevoliče nebo prvovoliče (Gerber a kol., 2003, 

s. 549). Ostatně to potvrzuje také výzkum Albacete (2014, s. 224), kdy ve všech 

17 zkoumaných zemích strany obvykle mobilizují zejména tradiční voliče a na mladé se 

nesoustředí, protože předpokládají, že v první řadě nebudou ve volbách hlasovat. Třetí 
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mechanismus spočívá v tom, že volič po uskutečnění své volby více sleduje politické dění 

a „následky“ své volby, a to směřuje k tomu, že bude mít sklon se účastnit i dalších voleb. 

Začtvrté, na účast má vliv sebedůvěra ve vlastní kompetentnost v rámci voleb a účastí si 

občan posiluje svou identitu jako volič (Highton, 2004, Plutzer, 2002). Tento mechanismus 

opět odkazuje na pozitivní political efficacy. A posledním mechanismem, který může 

vytvořit návyk, je existence institucionálních bariér, které musí volič překonat 

(př. předchozí registrace, přímé obdržení volebních lístků, zažádání si o voličský průkaz) 

(Highton, 2004, Plutzer, 2002). Jak vyplývá z těchto pěti návyků, nižší účast se očekává 

u prvovoličů, zatímco starší občané již měli možnost si návyk postupem času vytvořit.   

 

Zkušenosti s tzv. „poprvé“ mají v životě každého člověka své speciální místo 

a stejně tak tomu je i s příležitostí jít poprvé k volbám. Pro prvovoliče tato zkušenost může 

představovat určitou psychologickou odměnu, může to být vzrušující vzhledem k tomu, že 

představuje vstup do dospělého života, nebo je to pro prvovoliče zábava. Dosažení 

volebního věku může u prvovoličů vyústit ve větší vnímavost informací spojených 

s volbami, a to buď skrz média nebo prostřednictvím socializačních činitelů – rodičů, 

přátel a školy (Bhatti, Hansen, Wass, 2014). Právě od těchto socializačních aktérů mohou 

získat určité uznání, pokud se voleb účastnili, což může mít pozitivní efekt na vytvoření 

volebního návyku (Plutzer, 2002, s. 43). 

 

Klesající volební účast mezi mladými lidmi vyvolává obavy, jak ve vědeckém, tak 

politickém světě. Tento trend se netýká jen České republiky, ale také dalších evropských 

států nebo Spojených států amerických, například v Nizozemsku klesla volební účast 

mladých voličů pod 25 let o více než 20 % ve třech po sobě jdoucích volbách před rokem 

2013 (Moeller a kol, 2013).  Jak už bylo zmíněno, za tímto poklesem stojí pokles interní 

a informační political efficacy mezi adolescenty, a z toho plynoucí nedůvěra ve vlastní 

kompetentnost učinit volební rozhodnutí (Kaid a kol, 2007). 

2.3.3 Volební účast Čechů 

Jak již bylo opakovaně řečeno, volební účast mladých lidí po celém světě bývá 

pravidelně nižší než účast středních a starších generací. Lukáš Linek (2012) říká, že „vliv 

životního cyklu na volební účast bývá interpretován zaprvé v obecnějším kontextu 

sociálních vazeb jedinců na společnost a psychologického zapojení do politiky a zadruhé 

v užším kontextu přechodu z mládí do dospělosti, přejímání rolí dospělých a vlivu rodiny 
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z hlediska socializace a mobilizace.“ Tato souvislost mezi věkem a volební účastí se 

projevuje také v českém prostředí, a to ve zvýšené míře od roku 1996, ale už při volbách 

v roce 1992 to bylo zjevné. V roce 1990 byla volební účast ve všech věkových skupinách 

téměř shodná, a to okolo 97 procent. 

Tabulka č. 3: Volební účast v jednotlivých letech dle věku  

 1990 1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

celkem 96,7 85,1 76,4 74,0 58,0 64,5 62,6 59,5 

18–29 let 96 83 64 67 49 47 53 51 

30–39 let 98 86 72 71 53 64 58 53 

40–49 let 97 86 82 75 64 70 67 61 

50–59 let 96 84 88 81 58 68 63 63 

60–69 let 97 87 85 80 63 77 69 69 

70 let a více 95 83 75 75 65 71 75 66 

Zdroj: vlastní zpracování dle Linek, 2013 

Jak lze vyčíst z tabulky č. 3, od roku 1992 se začaly mírně rozevírat nůžky mezi 

mladší a starší věkovou skupinou. V roce 1996 lze pozorovat větší neúčast věkové skupiny 

18-29 let, nicméně rozdíly v účasti mezi ostatními skupinami tak podstatné nebyly. Přesto 

tyto volby byly přelomové. Přinesly významnou nerovnováhu ve volební účasti, a tak 

vzorce věkové podmíněnosti volební účasti popisované pro ostatní země začaly být platné 

také v naší republice. Od těchto voleb byly koeficienty z logistických regresních modelů, 

v nichž byl věk specifikován lineárně i kvadraticky, statisticky významné. Ve volbách 

v letech 1998 a 2002 opět klesla volební účast, nicméně se neprojevily tak významné 

věkové nerovnosti jako ve volbách v roce 1996. Rok 2006 s sebou sice přinesl vyšší 

věkovou účast než v roce 2002, ale věkové nerovnosti byly největší. Ve věkové skupině 

18 až 29 let se voleb účastnil každý druhý jedinec, ve věkové skupině 70 let a více to bylo 

sedm lidí z deseti (Linek, 2013, s. 104-105). Detailnější data k 2017 se autorce nepodařilo 

získat.  

  

S ohledem na důraz na prvovoliče je potřeba zmínit ještě jednu odlišnost, a to jejich 

chování ve volbách v letech 1998 a 2010. Přestože došlo k celkovému snížení volební 

účasti v obou těchto volbách a došlo ke snížení účasti každé věkové skupiny, jen 

u prvovoličů došlo k nárůstu volební účasti. Lukáš Linek tento nárůst přisuzuje mobilizaci 

mladých voličů nově ustavenými stranami Unie Svobody a TOP 09. Tento nárůst 
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naznačuje, že účast mladých ve volbách je ovlivňována změnami stranického systému 

a nabídky kandidujících stran (Linek, 2013, s. 106). 

  

Věk není jediná charakteristika, ve které jsou patrné nerovnosti v rámci volební 

účasti, a která má na ni vliv. Vzdělání, příjem a částečně i sociální třída a ekonomické 

aktivity mají efekt na volební účast také. U pohlaví a velikosti bydliště byly rozdíly 

marginální a v čase téměř stejné (Linek, 2013, s.119). 

 

Lukáš Linek (2013, s. 175-178) v rámci svého výzkumu rovněž zkoumal příčiny 

neúčasti voličů u voleb. Ačkoliv příčiny nezkoumal přímo v rámci jednotlivých věkových 

kategorií, jeho výsledky dávají náhled k příčinám, které mohou být zásadní také pro 

skupinu prvovoličů. V prvé řadě je důležité rozlišit dva typy nevoličů: 

- Nevolič kvůli okolnostem – nemůže se zúčastnit voleb kvůli určitým okolnostem, 

mezi které patří např. nepřítomnost v místě trvalého bydliště, nemoc, neschopnost 

dopravit se do volební místnosti, nedostatek času kvůli práci nebo problémy 

s registrací 

- Dobrovolný nevolič – ten, který se záměrně neúčastní voleb, a to z důvodu nezájmu 

o politiku, nedůvěru v ní nebo nespokojenosti 

Z výsledků této studie vyplývá, že podíl nevoličů kvůli okolnostem byl v letech 2006 

a 2010 jen 30 %, což z hlediska celého elektorátu převyšuje mírně jednu desetinu. Podíl 

dobrovolných nevoličů je 70 %, což je mezi všemi oprávněnými voliči zhruba jedna 

čtvrtina. Obvykle dobrovolní nevoliči uváděli jako důvod neúčasti nezájem o politiku, 

nedůvěru a nespokojenost s politikou, přesvědčení, že hlasování nemá smysl a jen v malé 

míře, že nikdy nehlasují. Tyto poznatky z předchozích let potvrzují i současné výzkumy 

sociologů. Skupinu nevoličů tvoří stále 40 procent občanů a jejich důvody k neúčasti jsou 

totožné, jak již bylo zmíněno výše. Sociolog Tomáš Kostelecký pro ČT24 (2017a) popisuje 

českého nevoliče jako „mladšího člověka, který je pouze vyučený a o politiku se nezajímá. 

Anebo si myslí, že reálně nemá šanci moc volby ovlivnit – nemyslí si, že by jeho hlas měl 

nějakou váhu.“  

 

Ke zvýšení volební účasti může přispět také mobilizace společnosti, a to přímá 

nebo nepřímá. Nepřímo jsou jedinci mobilizováni prostřednictvím členů rodiny, sousedů, 

přátel a kolegů v práci. O přímou mobilizaci se snaží politické strany prostřednictvím 
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svých členů v rámci lokálních setkání, ale také zájmové organizace a média. 

Marketingové, reklamní a PR aktivity nabývají v poslední době na síle, a to jak směrem od 

politických stran a politiků, tak od různých neziskových organizací, které se obvykle snaží 

přesvědčit mladé voliče k volební účast (Linek, 2013, s. 132-136). 

  

Mimo mobilizace občanů lze volební účast zvýšit také zjednodušením voličské 

cesty k volbám. V řadě evropských zemí je běžné hlasovat korespondenčně nebo 

elektronicky (Otto, 2017). Elektronickou formu volby přímo z domova by se usnadnil 

přístup voličům ze zahraničí a dalším, kterým okolnosti neumožnily se zúčastnit fyzicky. 

Rizikem takovýchto voleb by ale byla organizace a možná ovlivnitelnost. Nejčastější 

obavou je nedodržení dané podmínky tajnosti hlasování a snadné kupčení s hlasy v podobě 

prodeje přihlašovacích údajů k elektronickému hlasování. Technické selhání, manipulace 

s výsledky voleb nebo hackerské útoky jsou další rizika, která politologové a zákonodárci 

nejčastěji zmiňují. V případě zavedení takové možnosti volby by bylo nezbytné hlasovací 

systém velmi dobře zabezpečit, aby se možným kyber útokům a manipulacím zabránilo 

(ČTK in Deník, 2015). 

 

. 
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3 Komunikační kanály 
Mladí lidé přicházejí každý den do styku s různými masovými médii, a to obvykle 

periodickým tiskem (noviny a časopisy), televizním vysíláním, rozhlasem a novými médii. 

Tato média jim poskytují obsah, který mohou využít k různým účelům, nepř. pro pobavení, 

poučení nebo zorientování se v aktuálním dění (Jirák, Kopplová, 2009, s. 21). Jednou 

z funkcí masových médií je také funkce politická. Není pochyb o tom, že média hrají 

důležitou roli při poskytování informací týkající se fungování politiky, aktuálních událostí, 

témat a kauz, které rezonují ve společnosti. Média nastavují témata a ukazují návod, jak 

k těmto tématům přistupovat, dokáží mobilizovat společnost a formují názory na politické 

události (Burton, Jirák, 2001, s. 142-143). Barbora Petrová (in Chytilek a kol., 2012, 

s. 284) ve spojení médií a politiky upozorňuje na socioekonomické a technologické změny, 

které stále představují výzvu pro oblast v této oblasti.  Hovoří o tom, že „se nacházíme 

v přelomovém období, kdy končí hegemonie tradičních médií, a vztahy, veřejné mínění 

a společnost začínají formovat sociální média a další technologie, které přicházejí 

s konceptem webu 2.0.“ Petrová (in Chytilek a kol., 2012, s. 284) poukazuje na to, že 

jedním úkolem této disciplíny by měl být výzkum zaměřen na „vliv a změny, které s sebou 

tyto nové fenomény přinesou“, anebo již přinesli.  

 

Právě tato kapitola představí komunikační kanály, se kterými mladí voliči 

přicházejí nejčastěji do styku, a ze kterých mohou konzumovat obsah, který jim pomáhá ve 

volebním rozhodování. Důraz bude kladen zejména na aktuální trendy v konzumaci médií 

mladými lidmi. Jak bylo v úvodu řečeno, autorka záměrně pracuje se souslovím 

„komunikační kanály“, protože se na problematiku dívá přenosově a komplexněji, a nebere 

v úvahu jen masová média. 

 

Strasburger (2004) tvrdí, že současná generace mladých lidí tráví více času ve 

společnosti médií než při jakékoliv jiné volnočasové aktivitě. Rideout a kol. (2005, s. 60) 

zjistili, že mladí lidé věnují médiím konkrétně čtvrtinu svého času každý den. Výzkumníci 

se domnívají, že důvodem je to, že tato mladá generace byla vychovávaná v době, kdy se 

prudce šířila a globalizovala média. Mladí lidé a média se tak stala neoddělitelně 

propojená. Tato generace je mediální i z toho hlediska, že mediální zařízení jsou čím dál 

tím lépe přenositelná a šíří se napříč prostředími, ve kterých se mladí lidé nacházejí, 
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např. doma, ve škole, v automobilech atd. (Gigli, 2004; Rideout a kol., 2005, s. 60). 

Současné mladé publikum je rovněž aktivnější ve volbě média, které se rozhodne 

konzumovat. Každý konzument na vybrané médium reaguje rozdílně podle svých 

vlastností. Každého mladého člověka motivuje k užívání média jiný důvod nebo 

uspokojení určité potřeby. Zatímco někteří užívají média pro socializaci sebe sama, jiní je 

využívají pro vyhledávání informací nebo pobavení (Arnett a kol., 1995). Tématu 

konzumace médií adolescenty se ale mnoho výzkumníků nevěnuje. Výzkumy se zpravidla 

věnují konzumaci médií dospělými (Lancaster a kol, 2012), nicméně s ohledem na to, kolik 

času mladí lidé stráví s médii v už tak mediálně saturovaném světě, tak by se tomuto 

tématu měla věnovat zvýšená pozornost (Rideout a kol., 2005). 

 

Masová média, zejména tisk, v minulosti hrála důležitou roli v rozvoji political 

efficacy mezi adolescenty (Chaffee & Kanihan, 1997). Čtením zpráv v novinách 

a sledováním zpravodajství v televizi, adolescenti získávali informace z politické sféry, 

snáze se s ní identifikovali a dokázali si utvořit vlastní obrázek o aktuálním politickém dění 

(Delli Carpini, 2000; Shah, McLeod a Lee, 2009). Pozitivní vliv častého kontaktu s médii 

na politickou aktivitu potvrzují další výzkumy. Čím více je jednotlivec informován 

z médií, tím snadněji může činit informovaná rozhodnutí o politice (de Zuňiga a kol., 

2014). Nicméně v posledních letech mají mediální odborníci obavy z toho, že mladé 

publikum přestává konzumovat zpravodajský obsah a spolu s tím přestávají konzumovat 

politicky laděný obsah. Tyto domněnky podporuje klesající čtenost tisku a sledovanost 

televizního zpravodajství mladými lidmi (Huang, 2009). Tradiční média jsou upozaděna na 

úkor internetu, kde se informace o politice objevují taktéž, ale někdy mohou být odlišné od 

skutečnosti (Bennet, 2008). V rámci internetu má navíc adolescent možnost ovlivňovat 

jaký obsah a odkud bude konzumovat. (Lau, Redlawsk, 2006, s. 53). 

 

Arnett (1995) zdůrazňuje, že z pohledu mediálních účinků na publikum by se 

k mladým lidem mělo přistupovat jako k aktivním mediálním spotřebitelům. V tomto 

smyslu neplatí to, co média dělají lidem, ale co lidé dělají s médii (Wakefield a kol, 2003, 

s. 93). Arnett (1995) zároveň tvrdí, že by se mělo hledět na to, jak mládež odlišně využívá 

a reaguje na média, jen tak bude možno pochopit vývoj dospívajících v současné době.  
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Pro současné mediální prostředí je rovněž typické, že lidé konzumují více médií 

naráz, a to buď současně nebo samostatně během dne. Toto chování je označováno 

pojmem „multitasking“, a spojuje se zejména s konzumací médií u mladých lidí, pro které 

je typické být například on-line, zatímco na pozadí běží televize jako kulisa nebo 

poslouchají rádio (Yuan 2011; Krenková, 2016).  

 

Již zmíněná hrozba v podobě on-line médií ukazuje na neustále se měnící mediální 

trh. Přestože někteří mediální odborníci hovoří o tomto trendu jako o rizikovém pro 

tradiční média, tak jiní odborníci naopak doporučují, aby se tomuto tlaku přizpůsobovala 

a měla vlastní on-line platformy. To, že se tak děje naznačují televizní a rozhlasové stanice 

nebo tištěné noviny a časopisy, jež rovněž nabízejí on-line verze svých produktů (Ahlers, 

2006). V českém prostředí se tomuto trendu přizpůsobila všechna hlavní média, například 

Hospodářské noviny mají ihned.cz, časopis Forbes je dostupný na forbes.cz, televize Nova 

poskytuje zpravodajský obsah a své pořady hned na několika webových stránkách, 

např. novaplus.nova.cz, tn.cz a další, rádiovou stanici Evropa 2 si posluchači mohou 

poslechnout na evropa2.cz. Samozřejmostí také je, že všechna média mají své profily na 

sociálních sítích.  

 

Na základě dostupných údajů a výzkumů z oblasti médií usoudil Douglas Ahlers 

v roce 2006, že ačkoliv dochází k migraci spotřebitelů od tradičních zpravodajských médií 

k on-line médiím, tak tato migrace není natolik rozsáhlá, aby znamenala zhroucení 

tradičních zpravodajských médií. Jeho domněnku podporují i novější výzkumy. 

3.1 Konzumace médií mladými lidmi v kontextu mezinárodních 
výzkumů a studií 

V rámci této části budou představeny některé výzkumy, které byly ve světě 

realizovány za účelem zjištění, jakým způsobem mladí lidé konzumují média. V rámci 

analytické části autorka tyto výzkumy porovná s výsledky svého výzkumu. 

 

Konzumaci médií a zpravodajství mladými Australany se věnovala Kari Lancaster 

spolu se svými kolegy (2012).  Z tohoto výzkumu vyplynulo, že 86,5 % respondentů má 

pravidelný kontakt se zpravodajstvím (televizním, on-line, rozhlasovým nebo novinovým). 

Jen 5,7 % respondentů uvedlo, že kontakt nemají žádný. Pravidelně využívalo všechny 

mediální zdroje 17,6 % respondentů, 31,8 % uvedlo, že využívá čtyři komunikační kanály, 
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27,3 % uvedlo, že používá tři kanály, a to buď na týdenní bázi nebo častěji. Více než 

polovina (55,3 %) dotazovaných sleduje zpravodajství v televizi každý den, 47,9 % sleduje 

zpravodajství on-line, 34,3 % účastníků výzkumu využívá pro zpravodajství rozhlas 

a navzdory obavám z klesající čtenosti tištěných novin, 23,4 % dotázaných uvedlo, že si 

noviny přečtou každý nebo téměř každý den. Lancaster a kol. (2012) v závěru své studie 

tvrdí, že mladí lidé činí směrem k médiím aktivní rozhodnutí a kriticky reagují na 

konzumovaný obsah. Pro pochopení jejich chování doporučují realizaci dalších výzkumů. 

 

Jenniina Sihvonen (2015) zkoumala v roce 2006 konzumaci médií mladých ve 

Finsku. Výzkumu se účastnilo 53 studentů, kteří napsali esej právě na téma konzumace 

médií. Z této studie vzešlo, že internet a televize jsou vnímány za nejdůležitější média, 

zatímco u rozhlasu, novin a časopisů se názory lišily. Někteří považují časopisy a noviny 

za určitou formu luxusu, kterou si nemohou vždy dovolit a peníze raději utrácejí za něco 

jiného, pro ně v tu chvíli důležitějšího. Rádio používají zejména jako kulisu při cestách 

v autě, jinak je ale tento kanál pro ně bezvýznamný. Od doby realizace výzkumu Jenniinou 

Sihvonen se realizovaly další, které spíše reagují na dynamické změny v mediálním 

prostředí a nových technologiích. Mezi mladými Finy vzrostla doba, kterou tráví na 

mobilním telefonu (Wilska, Pedrozo, 2007) a zároveň vzrostla obliba sociálních sítích 

Facebook a Twitter (Browning a kol., 2011). 

 

Justin D. Martin (2011) realizoval výzkum týkající se konzumace médií mladými 

Jordánci. Převážná většina respondentů z jeho vzorku četla denní tisk minimálně jednou 

týdně. V průměru respondenti tvrdili, že čtou noviny třikrát týdně, a to přibližně po dobu 

30 minut. Nejběžnějším médiem byla televize. Celkem 97 % respondentů odpovědělo, že 

televizi sleduje alespoň jedenkrát v týdnu, v průměru ji ale sledují 5,34 dne po dobu 

45 minut každý den. Dále se 81 procent respondentů vyjádřilo, že poslouchají rádio 

alespoň jednou týdně, v průměru to bylo ale 3,15krát během týdne po dobu 24 minut. Dvě 

třetiny respondentů uvedlo, že sledují on-line zprávy minimálně jedenkrát týdně. Průměr 

byl 2,75krát v týdnu po dobu 60 minut. Respondenti, kteří používají internet rovněž uvedli, 

že čtou on-line blogy nebo se přihlašují na sociální sítě. 

 

Studie autorů Tien-Tsung Lee a Lu Wei (2008), která se soustředila na konzumaci 

médií Američany, potvrdila dosavadní zjištění, že čtenost periodického tisku mezi 
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mladými lidmi klesá. Zároveň potvrdila, že čtení novin je spojováno se znalostmi 

politického prostředí, ale ne mezi mladými lidmi. Protože mladí Američané čtou noviny 

zřídka, znalost politického světa je konstantně stejná. Současně data také naznačují, že jiná 

zpravodajská média neodrazují mladé čtenáře od novin. To potvrzují výsledky dalších 

studií, které tvrdí že internet a on-line blogy neohrožují tradiční média. Televize, rádio ani 

internet nejsou konkurencí denního tisku. Naopak některá média se s denním tiskem 

doplňují, protože konzumace jednoho média může vést ke konzumaci druhého. Lee a Wei 

dokonce tvrdí, že čtení on-line zpravodajských médií může vést k četbě tištěného 

zpravodajství.  

 

Jak vyplývá z těchto mezinárodních výzkumů, televize a internet představují 

důležité komunikační kanály, které mladí lidé používají. Rozhlas jim obvykle slouží jako 

kulisa v automobilu nebo při jiných aktivitách, nicméně denní tisk není tak často 

používaný. Společně s časopisy představuje určitou formu luxusu, kterou si nemohou 

dovolit.  

3.2 Tisk 

Ze všech představovaných komunikačních kanálů patří tištěná média mezi ta 

nejstarší. Jejich cílem je čtenáře informovat o současném dění, ale rovněž poskytnout 

pobavení a rozptýlení (Reifová, 2004, s. 287-288). McQuail (2009, s. 41-42) dělí tisk na 

seriózní, bulvární a politický/stranický.  

 

Současným problémem denního tisku je pokles jeho čtenosti, a to po celém světě. 

Tento pokles konstantně trvá od 60. let 20. století, kdy se televize stala hlavním 

zpravodajským kanálem a nejvíce viditelné je to zejména ve skupině mladých lidí do 30 let 

(Bennett, 1998; Raeymaecker, 2002). Tento pokles odborníci spojují s oslabováním 

občanského povědomí a úpadkem demokratických hodnot (Raeymaecker, 2002). Oproti 

televizním divákům dokáží čtenáři novin kritičtěji přistupovat k předkládanému obsahu 

v novinách, například k problémům týkající se politiky (Choi, Becker, 1987). 

 

Přestože ale současná mládež denní tisk příliš nečte, tak se v mediálních 

výzkumech vyjadřuje, že v budoucnosti je číst začne. Jeden takový výzkum realizoval Seth 

C. Lewis (2008), a to na amerických vysokoškolských studentech ve věku od 18 do 29 let. 
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Respondenti se vyjádřili, že předpokládají, že v budoucnosti nebudou získávat informace 

ze sociálních médií, ale že budou sledovat tradiční média. Potenciální nárůst čtenosti novin 

je obrovský, a to ze 14 % na 41 %. Toto zjištění vyvrací obavy výzkumníků o konci novin, 

neboť je pravděpodobné, že až současná generace zestárne, začne číst noviny pravidelně.  

3.2.1 Vliv tisku na zájem o politiku 

Výzkumy na vliv konzumace denního tisku na politickou aktivitu a zájem o politiku 

se různí. Výzkum Hollandera (2014) neprokázal žádnou souvislost mezi četbou novin 

a politickými znalostmi. Z výsledků jeho studie vyplývá, že televizní zpravodajství 

a internetový zpravodajský obsah zvyšují znalost politického prostředí a vybavení si 

obsahu. Pozitivní korelaci mezi čtením zpravodajského obsahu v novinách a politickou 

angažovaností a účastí odhalil výzkum Lia a jeho kolektivu (2013).  

 

Bakker a de Vreese (2011) realizovali výzkum mezi mladými lidmi ve věku od 16 

do 24 let týkající se vlivu čtení novin na jejich politické chování. Zjistili, že čtení 

seriózních, kvalitních novinových titulů (v porovnání s populárními a bezplatnými tituly) 

má vliv na jejich politické aktivity, a to např. účast na protestech nebo získávání dalších 

informací o politice. Nicméně spolu s tím zjistili, že stejný efekt má konzumace totožného 

on-line obsahu. 

3.2.2 Důvody poklesu čtenosti mezi mladými lidmi 

Mladí konzumenti tisku vnímají čtení novin jako příliš časově náročné a pokud se 

je rozhodnou číst, tráví s nimi mnohem méně času než ostatní, protože se nedokáží 

vypořádat s předkládanými informacemi (Cobb-Walgren, 1990). 

 

Na toto téma realizovala výzkum Amy Zerba (2011), a to pomocí focus groups 

mezi mladými Američany ve věku od 18 do 29 let. Výzkum odhalil mnoho důvodů, proč 

mladí nečtou denní tisk. Jedním z nich bylo, že noviny jsou pro ně nepohodlné. Jsou příliš 

velké, objemné a představují zbytečný papír, který následně musí recyklovat. Užívání 

mobilních zařízení je pro ně příjemnější a pohodlnější. Dalším problémem bylo okamžité 

informování. Zatímco v on-line prostředí (webové stránky, blogy, sociální sítě) se zprávy 

objevují takřka ihned, u novin musí čtenáři počkat do druhého dne. Respondenti rovněž 

uvedli, že je čtení časově náročné a spíše mají pocit, že jsou zprávy relevantní pro starší 

publikum. Respondentům se také nelíbil styl, jakým noviny byly psané. Byl pro ně příliš 



 

35 

„suchý a nudný“. Dotazovaní by spíše uvítali pozitivní zprávy, které by sestávaly 

z důležitých faktů a obsahovaly více barev a obrázků. Dále by preferovali změnu formátu 

do magazínového/knižního formátu, aby bylo čtení pohodlnější.  

 

V českém prostředí se tématu věnovala Alexandra Přečková (2012). Stejně jako 

Amy Zerba zvolila metodu focus groups, a s cílovou skupinou studentů ve věku od 15 do 

25 let. Z jejího výzkumu vzešlo, že mladí respondenti mají zájem o konzumaci 

zpravodajského obsahu, ale aktivně jej vyhledávají jen vysokoškolští studenti. 

Středoškoláci doufají v to, že se k nim zprávy dostanou samy. Výzkum poukázal také na 

výsadní postavení internetu v životech mladých lidí. Jedná se o nejužívanější médium, 

které ale každá skupina vnímá odlišně. Vysokoškoláci berou internet jako alternativu 

k tradičním médiím (zejména k novinám), středoškoláci vnímají ostatní média jako 

alternativu k internetu. Nejedná se ani tak o nezájem o noviny, jako o jejich neznalost. 

Mnoho mladých lidí nezískává zkušenost s médii v rodinách a ve školách. To je bohužel 

problém, neboť si jinak nemají, jak osvojit návyk čtení novin, pokud toto chování nevidí 

u své rodiny, blízkých nebo kamarádů. Toto zjištění koreluje s výsledky dalších studií. 

Přečková vidí ale další problém v tom, že osamostatnění vysokoškoláci mohou tento návyk 

ztratit, pokud si jej v rodinách předtím osvojili. Se vstupem na vysokou školu se zásadně 

mění jejich životní styl a mnohdy nemají finance na nákup denního tisku a čas číst. Z toho 

důvodu preferují internet, který je zdarma a dostupný kdykoliv. Pro výzkum byli oslovení 

také šéfredaktoři vybraných českých seriózních deníků. Ti si uvědomují, že mladá 

generace přestává mít zájem o tištěné noviny a z toho důvodu jim chtějí novinový obsah 

předat skrz platformy, které vyhovují jejich současnému životnímu stylu, a to v on-line 

podobě nebo v mobilních aplikacích. I přes nepříliš pozitivní výsledky směrem k tištěným 

novinám, jak šéfredaktoři, tak mladí lidé v budoucnost novin věří. Čtení novin totiž 

vnímají jako zvyk, který si osvojí až v dospělé fázi života.  

3.2.3 Čtenost českého periodického tisku 

Výzkum čtenosti českého periodického tisku Media Projekt realizují společnosti 

Median a STEM/MARK. Tento výzkum probíhá kontinuálně od roku 1994 a postihuje 

250 tištěných titulů na ročním reprezentativním vzorku 25 000 respondentů. Ti jsou pro 

rozhovory vybíráni náhodným způsobem (Median, 2017). 
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K 9. listopadu 2017 byla zveřejněna nová data za 2. a 3. čtvrtletí 2017, tj. za období 

od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017. Výzkumu se zúčastnilo 12 483 náhodně vybraných 

respondentů z celé České republiky. Z výzkumu vyplývá, že tiskové tituly oslovují většinu 

populace ČR a jen každý 10. obyvatel mezi 12–79 lety žádný tiskový titul nečte. Tisk za 

sledované období zasáhl 89 % české populace (Media Projekt, 2017). 

 

Dále z Media Projektu (2017) vyplývá, že deníky a jejich přílohy oslovily téměř 

69 % populace. Čtenářem alespoň jednoho časopisu vydávaném na ČR tiskovém trhu je 

téměř 83 % populace ve věku 12-79 let, tzn. absolutně 7,3 mil. osob. Ve stejném věkovém 

rozpětí dosahovala celková čtenost všech tiskových titulů na vydání 77 % populace, 

čtenost na vydání deníků a jejich příloh 47 % populace a čtenost časopisů na vydání 68 %. 

 

V kategorii celostátních deníků byl nejčtenějším deníkem Blesk (bez Nedělního 

blesku) vydavatele Czech News Center s celkovým počtem 960 tisíc čtenářů na vydání. Na 

druhém místě se umístila MF DNES (vydavatel Mafra) s počtem 564 tisíc čtenářů na 

vydání a na třetím místě Sport (vydavatel Czech News Center) se čteností 268 tisíc čtenářů 

na vydání. Pořadí těchto titulů zůstává dlouhodobě neměnné. Z regionálních titulů má 

vysokou čtenost Deník (vydavatel Vltava Labe Media), který má celkem 551 tisíc čtenářů 

na vydání. Jedná se ale o součet čtenosti ve všech krajích ČR. Čtenost dalších novinových 

titulů uvádí autorka v tabulce č. 4 (Media Projekt, 2017). 

 

Z kategorie celostátních týdeníků jsou nejčtenější Květy (248 000), následovány 

tituly Reflex (239 000), Téma (164 000), Respekt (156 000) a Týden (131 000). 

U ekonomických časopisů vede Forbes (111 000), dále Ekonom (55 000) a Euro (29 000) 

(Media Projekt 2017). Další tituly se rozhodla autorka neuvést, neboť v nich standardně 

není k dispozici politický obsah.  

Tabulka č. 4: Denní čtenost novinových titulů 

Typ deníku Název titulu Vydavatel Čtenost 

Celostátní    

 Blesk Czech News Center 960 000 

 MF DNES Mafra 564 000 

 Sport Czech News Center 268 000 
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 Právo Borgis 249 000 

 Aha! Czech News Center 220 000 

 Lidové noviny Mafra 204 000 

 Hospodářské noviny Economia 156 000 

Regionální    

 Deník celkem Vltava Labe Media 551 000 

Deníky zdarma    

 Metro Mafra 488 000 

 E15 Czech News Center 71 000 

Zdroj: vlastní zpracování dle Mediaprojekt, 2017 

Podle výzkumu společnosti Nielsen Admosphere (2016) vyhledává denní tisk pro 

sledování zpravodajství 20 % české internetové populace ve věkové skupině 15+. 

Primárním zdrojem těchto zpráv se ukázala zejména televize a počítač (resp. notebook) 

s připojením k internetu, následně rozhlas a s odstupem je sledování zpravodajství 

prostřednictvím mobilního telefonu.  

Obrázek č. 1: Sledování zpravodajství prostřednictvím různých platforem 

 

Zdroj: Nielsen Admosphere, 2015 
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3.3 Televize 

Televize hraje důležitou roli v předávání informací o politickém světě veřejnosti 

a podílí se také na utváření kulturního života ve většině demokratických zemích po celém 

světě. Přestože i televizi klesá počet diváků, stále je to pro mnoho lidí hlavní a preferovaný 

zdroj politických informací (Eurobarometr, 2016).  

 

Některé rozdíly mezi čtením novin a sledováním televize ve vztahu k politickému 

chování byly naznačeny v předchozí kapitole. Zatímco čtení novin má příznivější vliv na 

politické znalosti a politickou účast, sledování televize ovlivňuje znalosti diváků 

v aktuálním dění (Garramone, Atkin, 1986).  

 

Podle Huntemana a Morgana (2011, s. 311-312) má televize vliv na dětské 

hodnoty, přesvědčení, sny a očekávání. Důležitou roli má také v době adolescence, kdy 

pomáhá formovat adolescentovu identitu. Ten už touží po nezávislosti na rodině 

a společnosti. German a Lally (2005) potvrzují, že média jsou důležitá v edukaci mládeže 

o různých tématech, mezi které patří bezesporu i politika.  

 

Aktuálním trendem v konzumaci televizního obsahu je, že se stává jakousi kulisou 

v domácnostech a kombinuje se s dalšími aktivitami a používáním dalších médií, například 

prohlížení internetu (Bakardijeva a Smith, 2001, Deuze, 2012). Zapnutí televize je 

prakticky zvyk a slouží jako regulátor času. Zprávy předurčují počátek večera a často jsou 

spojeny s dobou večeře, protože televizi stačí jen poslouchat, odpověděl jeden 

z respondentů výzkumu D’heera a Courtoise (2016). Tento výzkum byl zaměřen na 

výzkum televizního chování ve vlámských rodinách. Ve večerní rutině si již našly místo 

také počítače a tablety. Tyto nové technologie jsou vždy dostupné a lidé na nich kontrolují 

například e-mail nebo sociální sítě, zatímco poslouchají dění v televizi. Zároveň přenosné 

zařízení jako je tablet nebo telefon mohou využívat, zatímco připravují večeři. Jak je 

patrné, lidé jsou v neustálém kontaktu s mediálním zařízeními. 

 

Stejnému tématu se ve své diplomové práci věnovala Andrea Krenková (2016), 

která se zaměřila právě na mladé publikum, které inklinuje k používání více médií zároveň. 

Její výzkum potvrdil, že mladí konzumenti médií používají více médií v jeden moment. 

Častým jevem je, že se této činnosti věnuje devět z deseti lidí. Právě kombinace televize 
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s internetem se ukázala jako nejčastější a tento multitasking umožňují zejména 

technologická zařízení jako jsou tablety, telefony a notebooky. Výsledky Krenkové se 

v mnoha ohledech shodují právě s belgickou studií. Stejně jako Belgičani, tak i mladí Češi 

mají spojené používaní více médií s večerem. V tomto čase rituálně zapínají televizor, kdy 

v hlavním vysílacím čase běží zajímavý program, ale spolu s tímto obsahem konzumují 

také obsah z internetu. Zpravidla brouzdají po internetu, jsou aktivní na sociálních sítích 

nebo nakupují on-line. Velmi často také hledají na internetu informace, které souvisí 

s televizním pořadem, jako např. dohledávají jména herců, ověřují pravdivost údajů nebo si 

doplňují znalosti ze zpráv. Takový večer pro ně představuje určitou formu relaxu 

a sledováním více médií mají pocit, že šetří čas, přesto si uvědomují, že by takto strávený 

čas mohli strávit i jiným způsobem, např. aktivní odpočinkem v přírodě. Z téhož výzkumu 

rovněž vyplynulo, že sledování televize má socializační efekt. Jedinci se při této činnosti 

mohou setkávat s rodinou a svými blízkými ve stejný čas na stejném místě – zpravidla 

v obývacím pokoji.  

 

V posledních několika letech rovněž výrazně narostl počet televizních kanálů, které 

lidé mohou sledovat. Informace o politice jsou dostupné na různých místech a divák si tak 

může vybrat, odkud je chce konzumovat. Někteří odborníci ale zpochybňují kvalitu 

takových kanálů a formát, jakým jsou informace předávány. Obávají se také toho, že tato 

různorodost může způsobit větší mezery v politických znalostech a zároveň toho, že kvůli 

množství kanálů, se mohou lidé snadno záměrně vyhnout politickým informacím (Aalberg 

a kol., 2010; Esser a kol., 2012). V televizním prostředí výrazně konkuruje 

zpravodajskému obsahu zábava. Dříve nebyla možnost takového výběrů kanálů a lidé 

museli sledovat informace o politice i když nechtěli (Aalberg a kol, 2013).  

3.3.1 Sledovanost českých televizních stanic 

Televize je mezi Čechy oblíbená a její pozice v domácnostech neotřesitelná. 

Dokládá to výzkum společnosti Nielsen Admosphere (2017), který zjistil, že jej vlastní 

95 % domácností, přičemž téměř každá pátá domácnost má připojený televizor k internetu. 

Dominantní postavení televize v českých domácnostech potvrzuje také čas, který s ní lidé 

tráví, v průměru 3 hodiny 16 minut denně, z toho 3 hodiny 8 minut věnují sledování 

televizního vysílání a archivu televizních stanic, zbývajících 8 minut věnují videím 

z internetu nebo těm, která jsou nahraná na záznamovém zařízení. Svou pozici na trhu hájí 
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televize také před konkurenčními poskytovateli video obsahu, který je dostupný na 

internetu (např. Netflix) (ČSÚ, 2017). 

Obrázek č. 2: Vybavenost domácností elektronickými zařízeními 

 

Zdroj: Nielsen Admosphere, 2017 

Obrázek č. 3: Doba sledování video obsahu na elektronických zařízeních 

 

Zdroj: Nielsen Admosphere, 2017 

Český televizní trh je rozdělen mezi poskytovatele veřejnoprávního vysílání 

(Česká televize) a soukromého vysílání na základě licence (CET 21, FTV Prima, 

Barrandov televizní studio, AT Media). V roce 2016 se na celkové sledovanosti podílely 

programy veřejnoprávního vysílatele 31 %, programy velkých soukromých společností 

60 % a ostatní poskytovatelé 9 % (ATO, 2017; ČSÚ, 2017). Veřejnoprávní a soukromé 

vysílání se liší programovou strukturou, kdy veřejnoprávní má větší podíl zpravodajských, 

publicistických, dokumentárních a vzdělávacích pořadů (45 %), soukromé vysílání má ve 

stejném segmentu 39 %. Výrazněji se liší v jiných programových podskupinách, ale ty 

nejsou pro účely této práce důležité (ČSÚ, 2017). Co se týče již zmíněného zpravodajství, 

tak ve výzkumu společnosti Nielsen Admosphere z roku 2016, 67 % lidí ve věkové 

skupině 15+ uvedlo, že užívají televizi jako zdroj zpráv. Před ní se umístil jen počítač 

s internetovým připojením (Nielsen Admosphere, 2016).  
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Společnost Nielsen Admosphere rovněž pravidelně monitoruje sledovanost 

jednotlivých českých televizních stanic. V rámci této práce využila autorka výzkum z října 

2017, a to z toho důvodu, že se v uvedeném měsíci konaly volby a televizní stanice do 

svého programového schématu zařadily programy s volební tematikou. Největší podíl 

zaujímaly kanály společnosti CET 21, konkrétně Nova Group se stanicemi Nova, Nova 

Cinema, Nova Action, Nova 2 a Nova Gold. Ve sledovaném období byl jejich podíl 

sledovanosti 38,71 %. Následovaly kanály veřejnoprávní České televize, a to ČT1, ČT2, 

ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art. Podíl této skupiny byl 22,88 %. Kanály FTV Prima 

(Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max) patřily mezi třetí 

nejsledovanější s podílem 21,89 %. Media Club, Atmedia, stanice O, Barrandov televizní 

studio a ostatní stanice tvořily podíl 16,52 % (Nielsen Admosphere, 2017). Z výzkumu 

Institutu interní komunikace a Marketingového Institutu vyplynulo, že mezi mladými lidmi 

jsou nejsledovanějšími stanicemi TV Nova a Prima Cool (Poucha, 2017). 

 

Mezi nejsledovanější pořady všech stanic patřily ve sledovaném období (říjen 

2017) zejména seriály a filmy. Nicméně i zpravodajský a publicistický obsah se významně 

projevil v sestaveném žebříčku. Konkrétně se jednalo o Televizní noviny (Nova – 

3. místo), Nova Duel (Nova – 9. místo), Střepiny (Nova – 14. místo), Volby 2017 (ČT24 – 

24. místo), UDÁLOSTI (ČT1 – 28. Místo), Zprávy FTV Prima (Prima – 41. Místo) 

a Předvolební debaty (ČT1 – 44. místo) (Nielsen Admosphere, 2017). Z výsledků lze 

vyčíst, že diváci dávali přednost zpravodajskému obsahu od soukromých stanic. 

 

Oblíbenou volnočasovou aktivitou je také sledování televize, filmů a dalších videí 

přes internet, a to prostřednictvím stránek jako je YouTube, Stream.cz, Netflix a dalších. 

Tyto služby jsou populární zejména u mladé populace ve věku od 16 do 24 let, a také 

u starší skupiny spotřebitelů ve věku od 25 do 34 let, jak ukazuje Graf č. 1 (ČSÚ, 2017). 

Jak uvádějí autoři výzkumu: „zajímavým poznatkem pro provozovatele placených 

katalogů pořadů je ochota necelé desetiny (8 %) mladých lidí ve věku 16–24 let platit za 

tyto služby (ČSÚ, 2017).  
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Graf č. 1: Využití internetu ke sledování televize, filmů a videí v roce 2016  

 

Zdroj: ČSÚ, 2017 

3.4 Rozhlas 

Reifová (2004, s. 217). definuje rozhlas jako „prostředek pro systematické šíření 

slovesných a hudebních programů všeho druhu“, stejně tak ale může být rozhlas definován 

jako „bezdrátové zprostředkování zpráv, hudby a přednášek za účelem pobavení a poučení 

většího množství posluchačů“ (Reifová, 2004, s. 217). Rozhlas je často označován jako 

rádio (McLuhan 2011, s. 36). V současné době již není pro poslech rádia nutné mít 

klasický rozhlasový přijímač, ale významnější roli hrají další technologická zařízení jako je 

počítač, tablet a telefon, skrz která mohou prostřednictvím internetu poslouchat živé 

vysílání (ČSÚ, 2017). 

 

Oproti televizi není rádio mezi mladými lidmi tak populární. Jak vyplývá 

z výzkumu společností Music Business Association a LOOP (Lots of Online People) 

(MBA a LOOP in McIntyre, 2016), který byl proveden mezi mladými Američany ve věku 

od 15 do 19 let, tak mladí lidé neposlouchají rádio tolik jako starší generace. Jedním 

z důvodů je i to, že stále častěji používají streamovací služby jako je Spotify nebo Apple 

Music pro poslech hudby. Tyto služby mohou využívat i na místech, které byly vždy 

spojeny s poslechem rádia, jako např. jízda autem. Zároveň popularita těchto alternativní 

služeb stále roste. I přes odliv mladých posluchačů si rádio v USA drží stabilní pozici 

a jeho existence není ohrožená (McIntyre, 2016).   
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3.4.1 Poslechovost českých rádií 

„I přes rozvoj hudebních katalogů typu Spotify a snadný přístup k žánrovým on-

line rádiím, jež mohou nabídnout nepřetržitý hudební tok dle požadavků posluchačů, 

nedochází dlouhodobě k velkému úbytku posluchačů zavedených rozhlasových 

programů,“ (ČSÚ, 2017). Tuto popularitu rádiových stanic dokládají také výsledky 

výzkumu Radioprojekt (2017), který zaznamenal v rámci jednoho týdne zásah 86,5 % 

populace, přičemž denně se jedná o 62 % populace. Pro zpravodajský obsah rádio 

vyhledává 49 % populace, viz obrázek č. 1 (Nielsen Admosphere, 2016). 

 

Český rozhlasový trh je rozdělen na velká mediální zastupitelství (sdružení 

společností Radiohouse a Radio United Services – ovládají přes 76 % trhu), veřejnoprávní 

Český rozhlas, který ovládá přes 22 % trhu a ostatní poskytovatele, kteří tvoří 2 % trhu. 

Stejně jako u televizní programové struktury, tak i rádiová se zaměřuje zejména kulturně 

orientované pořady (veřejnoprávní – 68 %ů soukromé – 86 %). Veřejnoprávní stanice mají 

na druhém místě zpravodajské, publicistické a vzdělávací pořady (29 %), zatímco 

u soukromých stanic tento typ programu tvoří jen 5 % obsahu (ČSÚ, 2017).  

 

Nová technologická zařízení prostupují životy spotřebitelů, ale dle výzkumu z roku 

2015 se zdá, že tato zařízení nemají příliš vliv na rádia. Celkem 94 % posluchačů nejčastěji 

volí FM přijímače (rádia) a autorádia pro poslech rádiového vysílání, přes internetový 

přenos 23 % a skrz telefony 19 % posluchačů. Set-top box a televizi zvolilo jen 11 % 

posluchačů a tablet 2 % posluchačů (ČSÚ, 2017).  

 

Výzkum Českého statistického úřadu (2017) rovněž zkoumal věkovou strukturu 

posluchačů. Tu odhadoval podle programového vymezení v licenci k provozování 

rozhlasového vysílání. V roce 2014 cílilo nejvíce poskytovatelů na skupinu lidí ve věku 

25-34 let, zatímco nejméně na nejmladší publikum do 15 let. Více než polovina 

provozovatelů měla program zaměřený na skupinu mladých lidí ve věku 15-24 let. ČSÚ 

ale podotýká, že toto rozdělení je jen orientační a nelze zjistit, zdali to skutečně odpovídá. 

Pro ilustraci této práce je to ale dostačující. 

 

Obdobně jako se sleduje čtenost denního tisku a sledovanost televizních stanic, tak 

se zkoumá poslechovost českých rádií. Poslední data společností STEM/MARK a Median 
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hovoří o poslechovosti ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2017. Nejposlouchanějším 

celostátním rádiem je Impuls, který denně poslouchá 1,005 milionu lidí. Jedná se o jediné 

rádio, které konstantně překonává hranici jednoho milionu. Následují stanice Evropa 2, 

veřejnoprávní ČRo Radiožurnál a Frekvence 1, které měli přes 800 000 posluchačů denně 

(Radioprojekt, 2017). Mezi mladými Čechy je nejoblíbenější stanicí Evropa 2 (Poucha, 

2017). 

 

V rámci kategorie rádií, které pokrývají více regionů, ale nejsou celostátní se 

nejlépe dařilo stanicím Hitrádio (615 000 posluchačů), Blaník (581 000 posluchačů) a Kiss 

(361 000 posluchačů). Z regionálních rádií byl nejposlouchanější ČRo Brno, Rádio 

Krokodýl a Rádio Černá hora (Radioprojekt, 2017).  

 

Jak bylo na úvod zmíněno, služba Spotify neubírá klasickému rádiu posluchače, 

přesto se jedná o velmi populární službu, kterou v Česku k červenci 2016 používalo více 

jak 1 milion Čechů. Obdobně jako u amerického výzkumu, má služba dominantní 

postavení ve věkové skupině 18-24 let, přičemž uživatelé do 30 let tvoří téměř dvě třetiny 

z celkové počtu uživatelů. Pro poslech standardně používají mobilní telefon, přičemž 

u starší generace vede počítač (Vojtěchovská, 2016). Dalšími službami, které umožňují 

poslech hudby on-line jsou Tidal, Apple Music, Deezer, Pandora, Hudba Google Play 

a Jazzradio.com (Nývlt, 2017). 

3.5 Internet a sociální média 

„Celosvětová počítačová síť sestávající z řady větších a menších počítačových sítí, 

které k výměně a přenosu digitálních dat využívají protokol TCP/IP (Transmission Control 

Protocol over Internet Protocol,“ tak internet popisuje Reifová (2004, s. 94). Internet 

poskytuje v rámci svého prostředí různé služby, jako např. WWW, elektronickou poštu, 

sociální média apod. Haenlein a Kaplan (2010, s. 61) popisují sociální média jako 

komunikační technologie, které staví na ideologických a technologických základech Webu 

2.0, a díky kterým uživatelé mohou tvořit a vyměňovat obsah. Zmínění autoři dále sociální 

média dělí na on-line sociální sítě, kolaborativní projekty, virtuální herní světy a virtuální 

sociální světy, blogy a obsahové komunity. Ačkoliv před deseti lety byla sociální média 

vnímaná spíše jako technologická hračička určená jen zasvěceným, dnes jsou sociální 
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média součástí dnešní kultury (Boyd, 2017, s. 18). Autorka se dále v práci bude věnovat 

zejména sociálním sítím Facebook5, Instagram6, Snapchat7, Twitter8 a YouTube9.  

 

Česká republika byla k internetu připojena v roce 1992 (Zandl, 2003), od té doby 

prošel velkými změnami a stal se nedílnou součástí českých domácností. V posledních 

deseti letech výrazně vzrostl počet domácností, který má k internetu přístup, a to na 77 %. 

Stejně tak vzrostl počet lidí, kteří pro internetové připojení využívají mobilní telefon, a to 

na 50 %. I přesto ale Česká republika stále zaostává za průměrem Evropské unie, co do 

počtu vybavení domácností počítačem, tak ve využívání internetu. Z věkové skupiny 16-24 

let užívá internet v mobilu celkem 87 % populace (Hanžlová, 2017). 

 

Češi nejčastěji používají internet k elektronické poště, čtení on-line zpravodajství, 

vyhledávání informací o zboží a službách. Rovněž jsou populární sociální sítě, které 

využívá 44 procent české populace, z toho 93 % mladých lidí ve věku 16-24 let, to ze 

sociálních sítí dělá nejoblíbenější komunikační kanál v dané věkové skupině (Hanžlová, 

2017). Toto zjištění koreluje s výzkumem společnosti Fluent (2016), tedy že dnešní 

adolescenti konzumují obsah zejména ze sociálních sítí. Je tedy důležité zjistit, které 

konkrétní sociální média používají, jací další aktéři jsou na nich aktivní, a které sociální 

sítě se tak mohou podílet na volebním rozhodování prvovoličů. 

3.5.1 Vliv internetu a sociálních médií na zájem o politiku 

  V každém období se objevuje nový komunikační kanál, který pokud si jej politická 

strana, politik nebo kandidát osvojí, může hrát výrazně v jeho prospěch. O tom svědčí 

                                                 
5 Sociální síť Facebook byla založena v roce 2004. Jejím cílem je dát lidem možnost budovat komunitu, a to 

díky propojování s rodinou a přáteli, ukazovat, co se děje ve světě a umožňovat lidem sdílet a vyjadřovat, co 

je pro ně důležité. K září 2017 měla síť více než 2 miliardy aktivních uživatelů (Facebook, 2017). 
6 Instagram je sociální síť, která umožňuje svým uživatelům sdílet fotografie a videa z jejich mobilních 

zařízení (mobilní telefon, tablet). Pro editaci obsahu může uživatel využít široké škály filtrů a jiných nástrojů 

vhodných pro úpravu fotky. Instagram vznikl v roce 2010 (Moreau, 2017a) a od té doby získal 800 aktivních 

uživatelů (Etherington, 2017). 
7 Snapchat je aplikace umožňující sdílení fotografií a videí s přáteli. Na rozdíl od Instagramu tyto příspěvky 

po zhlédnutí mizí. Aplikace je oblíbená zejména mezi teenagery a mladými lidmi (Moreau, 2017b). 

K listopadu 2017 měla aplikace 178 milionů aktivní uživatelů (Constine, 2017) 
8 Sociální síť Twitter vznikla v roce 2006 a od té doby získala 330 aktivních uživatelů. Uživatelé píšou 

krátké příspěvky, známé jako tweety, které označují hashtagy. Síť je hojně používaná zejména během 

různých událostí (Statista, 2017). 
9 YouTube není sociální sítí v pravém slova smyslu, spíše se jedná o platformu ke sdílení video obsahu. 

YouTube vznikl v roce 2005 a aktuálně jej vlastní internetový vyhledávač Google (Boswell, 2017). Počet 

aktivních uživatelů přesahuje měsíčně 1,5 miliardy lidí a konzumují na něm přes miliardu hodin denně. 

V mnoha zemích má YouTube větší dosah než televizní kanály v cílové skupině 18-34 let. (Brejlová, 2017).  



 

46 

i využití on-line komunikačních kanálů v rámci amerických prezidentských voleb (Hais, 

Winograd, 2008). V roce 2004 se teprve experimentovalo s on-line blogy, ale na konec se 

jednalo o rozhodující kanál, který formoval kampaň a rozhodování voličů (Lawson-

Borders, Kirk, 2005). Chování voličů v roce 2008 ovlivnily sociální sítě (Zhang a kol., 

2009), a to zejména přístup Baracka Obamy, který dokázal využít dostupné sociální sítě 

pro financování své kampaně, oslovit dobrovolníky a získat větší publicitu pro svou 

kampaň. (Cohen, 2008). V rámci těchto voleb se také ukázalo, že mladí lidé používají 

sociální sítě jako zdroj politických informací (Stelter in Zhang, 2009). Právě sociální sítě 

jsou doménou zejména mladého publika (Morris, Morris, 2013) a některé nedávné studie 

prokázaly, že existuje souvislost mezi jejich konzumací a politickou účastí mládeže 

(Brandtzaeg, 2015; Hargittai & Shaw, 2013; Kushin & Yammamoto, 2010). Političtí 

aktéři, nevládní organizace a aktivistické skupiny by je měli umět zapojovat do svých 

kampaní, aby zaujali mladé publikum (Vitak a kol., 2011). Protože jak tvrdí Hais 

a Winograd (2008), politické bitvy se již nevyhrávají v rozhlase nebo v televizi, ale na 

sociálních sítích, jako je Facebook. Oproti tradičním médiím je na internetu a sociálních 

médiích možný dynamický dialog a jak tvrdí Macková (in Chytilek a kol., 2012, s. 318), 

„implikuje změnu mocenského postavení ve vztahu ke sdělení a utváření obsahů 

a umožňuje mnohem pečlivější cílení na specifické komunity a personalizaci sdělení.“ Je 

důležité, aby si političtí aktéři s uživateli vytvořili vztah, dokázali je zaujmout a našli pro 

ně obsahy, o které budou mladí uživatelé stát. Jejich cílem by mělo být, aby uživatele 

přesvědčili k šíření jejich sdělení dále (Macková in Chytilek a kol., 2012, s. 318). 

 

Vnímání internetu a sociálních médií mediálními odborníky je rozporuplné. Někteří 

při jeho vzniku a masovém rozšíření doufali, že tato komunikační technologie poskytne 

snadnější přístup k informacím, rozšíří tak možnosti pro politickou účast a osloví voliče, 

kteří nebývají tak aktivní (ženské voličky a mladí voliči) (Jensen, 2013). Jiní vnímají 

internet jako hrozbu pro tradiční zpravodajská média, která komunikují politický obsah. 

Philip Meyer z Univerzity v Severní Karolíně uvedl, že on-line zpravodajství a nové 

technologie jsou nejvíce nebezpečné pro tradiční novinářský průmysl (Ahlers, 2006).  

   

  Claes H. de Vreese (2007) věnoval jeden ze svých výzkumů právě tomu, jak 

používání internetu mezi mladými lidmi má vliv na jejich občanský a politický zájem 

a angažovanost. Dahlgren (2000) poukazuje na to, že internet nabízí obrovskou příležitost 
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být zapojen do politického světa, a to díky možnosti vyhledávání informací podle uvážení 

jedince, z preferovaného zdroje, v čase, kdy se to uživateli hodí a v preferovaném režimu. 

Internet díky tomu zvyšuje možnosti jednotlivců být součástí občanské a politické diskuse 

a informovanosti. Stejně jako účast na volebním mítinku představuje politický zájem 

a angažovanost člověka, stejně tak je vnímaná diskuse na on-line fóru (Livingstone a kol. 

2005; Scheufele a Nisbet, 2002).   

   

  Odborníci pravidelně diskutují, zdali má internet pozitivní či negativní účinky na 

politickou participaci mladých. Studie v tomto směru nejsou jednotné, neboť ukazují jak 

negativní, tak pozitivní účinky. De Vreese (2007) mezi nizozemskou mládeží zkoumal, jak 

se používání médií odráží na jejich politické a občanské angažovanosti. Z jeho výzkumu 

vyplývá, že používání tradičních a on-line zpravodajských médií má pozitivní vliv na 

politickou angažovanost a používání on-line médií silně predikuje on-line politickou účast 

(aktivita na fórech, v diskusích, podpis on-line petic, posílání e-mailů). Zároveň zjistil, že 

není důležité, jak dlouho konkrétní médium konzumují, ale spíše jakým aktivitám se na 

nich věnuje. A podotýká, že pro politickou angažovanost je vhodné být aktivní na 

sociálních sítích, neboť interaktivita s ostatními této angažovanosti napomáhá.  

 

  Podle dalších studií má internet a sociální sítě vliv na politické chování mladého 

voliče, jeho postoje, rovněž prokazuje vyšší political efficacy a zájem o kampaně (Pasek 

a kol., 2009). Skrz sociální sítě mohou uživatelé vyhledávat informace o kandidátech 

a díky tomu se rozhodnout, koho podpoří (Ancu a Cozma, 2009). 

   

  Pozitivní vliv na občanskou a politickou angažovanost některých občanů potvrdila 

také studie Lee a Fujioky (2017). Podle nich však vliv internetu a sociálních médií končí se 

čtením zpráv a vyjadřováním svých názorů on-line, ale také off-line. Vliv na účast ve 

volbách nebyl prokázán.  

   

  Starší sociální sítě Facebook a YouTube už byly podrobeny výzkumům týkající se 

jejich dopadů na chování mládeže. V době těchto výzkumů, ale obě sítě nebyly tak funkčně 

rozmanité, společensky rozšířené a masově používané, jako jsou teď. Dále novější sociální 

sítě, jako je například Instagram, Pinterest nebo Snapchat takové výzkumy postrádají. 

Nelze tedy sledovat a hodnotit, jaké tyto sociální sítě mají politické účinky (Leyva, 2017). 
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Rodolfo Leyva (2017) v rámci svého výzkumu na britských vysokoškolských 

studentech zjistil, že časté vystavení sociálním médiím a pozornost věnovaná politickému 

obsahu na sociálních médiích je pozitivně, ale slabě asociovaná s off-line formální účastí 

a spíše studenti participují v politických diskusích on-line. Jeho výzkum podpořil tvrzení 

Visserse a Stolleho (2014), že sociální média potenciálně mobilizují mladou 

nezaměstnanou mládež do on-line účasti a zároveň posilují účast těch, kteří mají vysoký 

politický zájem. Většina respondentů využívala Youtube (84%), Facebook (75%), 

Whatsapp (72%) a Instagram (60%), což výrazně ukazuje, že velká většina respondentů je 

pravidelně vystavována vysokému objemu digitálního obsahu různých textových 

a vizuálních forem.  

3.5.2 Upřednostňují lidé on-line média? 

Obrovská výhoda on-line zpravodajství spočívá v jeho ceně pro konzumenta. 

Oproti tištěným novinám je zpravidla zdarma, a to patří k jedněm z rozhodujících faktorů, 

pro který komunikační kanál se mladý čtenář rozhodne (Ahlers, 2006).  

 

Stejnému tématu se věnoval Richard Keklak (2009, s. 334), který zjišťoval, zda 

mladí lidé, konkrétně vysokoškoláci preferují získávání informací z on-line verzí novin 

před tištěnými novinami. Výzkum se realizoval na jaře v roce 2009 na vysokých školách 

v Bratislavě. Keklak dospěl k závěru, že výsledky nepotvrzují preferenci on-line novin 

před tištěnými jako hlavní informační zdroj. Stejné procento mladých lidí využívá jak on-

line verze, tak tištěné noviny jako zdroj informací. Nicméně za hlavní přednosti on-line 

zpravodajství označili aktuálnost, možnost výběru, co čtenáře zajímá, snadný přístup 

k zahraničním zdrojům, možnost vlastního zpracování informace a následného využití, 

a další. Překvapujícím zjištěním také je, že pokud by si mladí lidé mohli vybrat mezi on-

line a tištěnou verzí novin, vybrali by si tištěné novin. Stejně jako v jiných zemích, i na 

Slovensku hlesá čtenost obou verzí novin. Autor výzkumu porovnával své výsledky se 

studií Samuela Brečky, která byla realizovaná v roce 2004. Vzhledem k neustále se 

měnícímu mediálnímu prostředí by bylo zajímavé totožný výzkum pro porovnání 

zopakovat.  

 

Novější výzkum Reuters Institute z Oxford University (2015) odhalil, že 44 % 

Čechů vnímá jako hlavní zdroj zpráv internet, což představovalo nejvyšší číslo ze všech 
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17 sledovaných zemí. Václav Štětka tento výzkum odůvodnil tím, že většina on-line 

obsahů v ČR je zdarma. Nejčastěji pro čtení on-line obsahů Češi využívají počítač (83 %), 

následně mobilní telefon (34 %) a tablet (16 %). Nízké procento u mobilního telefonu 

Štětka odůvodňoval tím, že cena mobilního připojení byla ve sledovaném období relativně 

vysoká (Česká televize, 2015). 

 

V České republice byly za říjen 2017 nejnavštěvovanější následující zpravodajské 

servery: idnes.cz (5 910 217 reálných uživatelů, dále jen jako RU), novinky.cz (4 989 856 

RU), blesk.cz (3 767 793 RU), iprima.cz (3 383 690 RU), aktualne.cz (2 996 652 RU), 

nova.cz (2 912 973 RU), denik.cz (2 695 536 RU), ceskatelevize.cz (2 425 535 RU). Další 

servery nepřesáhly hranici 2 milionů reálných uživatelů (NetMonitor, 2017). 

3.5.3 Aktuální trendy v konzumaci internetu a sociálních médií mládeží 
v ČR 

Konzumace médií mladými Čechy se výrazně odlišuje od zvyků jejich rodičů 

a prarodičů, pro které jsou stále důležité tradiční komunikační kanály, jako jsou noviny, 

televize a rozhlas. Naopak mladá generace tráví více času na internetu, sociálních sítích 

a mobilních aplikacích (Vojtěchovská, 2017). Obvykle na internetu tráví mladí lidé 

6 až 8 hodin denně, a to převážně na chytrém telefonu a notebooku (Starý, 2016). 

Graf č. 2: Podíl času sledování média ke konzumaci všech mediatypů – duben 2017 

(min/den) 

 

Zdroj: Vojtěchovská, 2017 
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Nejvíce on-line jsou mladí lidé ve věku 18-29 let (75 %), dále lidé ve věku 30 -

44 let (68%) a nejméně lidé z věkové skupiny 45-59 let (57%). Z výzkumu agentur Aitom 

a STEM/MARK (in Straková, 2017) vyplývá, že Češi na internetu nejčastěji vyhledávají 

informace (67 %), používají elektronickou poštu (57%), sociální sítě (53 %) a sledují on-

line zpravodajství (40 %). Naopak z výzkumu Českého statistického úřadu (Báčová, 2017) 

vyplývá, že Češi nejčastěji využívají internet k posílání e-mailů (73 %), čtení on-line zpráv 

(71 %), vyhledávání informací o zboží a službách (68 %), nákupům (52 %), používání 

internetového bankovnictví (52 %) a k používání sociálních sítí (44 %). Mladí lidé 

využívají internet pro širší škálu aktivit než starší generace. Díky internetu sledují a stahují 

filmy a seriály, video obsah také sledují na YouTube, poslouchají hudbu a využívají ho ke 

studiu (Starý, 2016).  

 

Jednou z nejpoužívanějších služeb na internetu je elektronická pošta. Tu nejčastěji 

využívají zejména lidé s vyšší dosaženým vzděláním. Téměř 75 % vysokoškolsky 

vzdělaných lidí používá e-mail denně, u lidí bez maturity už je to necelá polovina (49 %). 

Několikrát denně pak e-mail kontroluje více než polovina lidí ze všech věkových skupin 

(Aitom in Straková, 2017). 

 

Alternativou zpravodajství v tištěných novinách nebo televize je on-line 

zpravodajství. Za rychlým růstem digitálního zpravodajského obsahu stojí právě mobilní 

zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Díky tomu, že jsou tato zařízení interaktivní, 

personalizovaná, multimediální a vysoce přenosná, tak si lidé zvykli pravidelně číst 

zpravodajský obsah právě na nich (Sasseen a kol., 2013). Navíc oproti novinám umožňují 

on-line zprávy uživatelům diskutovat s ostatními na on-line fórech, mohou komentovat 

různé příspěvky, jednoduše hledat zprávy v archivech, a to bez časových a prostorových 

hranic (Chyi a Chadha, 2012). Zpravodajství on-line sleduje téměř polovina Čechů. 

Výzkum (Aitom in Straková, 2017) ukázal na výrazné rozdíly mezi muži a ženami. Jednou 

denně si zprávy on-line přečte 71 % mužů a 64 % žen. Nicméně z dat společnosti adMeter 

vyplývá, že české zpravodajské weby a aplikace nevzbuzují téměř žádný zájem ve skupině 

mladých lidí ve věku 15-24 let. Tráví na nich v průměru méně než minutu denně 

(Vojtěchovská, 2017). 
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Graf č. 3: Konzumace webových stránek ve věkové kategorii 15-24 let – duben 2017 

(min/den)  

 

Zdroj: Vojtěchovská, 2017 

K dubnu 2017 byly nejčastěji využívanými sociálními sítěmi v Čechách: Facebook 

(4 800 000 uživatelů, přičemž ve věkové kategorii 13-35 let je to 1 500 000 uživatelů), 

YouTube (4 750 000 uživatelů měsíčně), Instagram (1 500 000), LinkedIn (1 300 000), 

Twitter a Snapchat mají shodný počet uživatelů (400 000). Populárními sociálními sítěmi 

jsou také Pinterest a Tinder (Lorenc, 2017). Pokud se podíváme na počet uživatelů 

Facebooku (4 800 000), tak tento počet tvoří 59 % lidí, kteří využívají internet (Hušková, 

2017). 

Obrázek č. 4: Facebook v České republice  

 

Zdroj: Facebook in Hušková, 2017 
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Více sociální sítě využívají ženy než muži, a to v poměru 64 % ku 43 %. 

Nejpopulárnější jsou samozřejmě u mladé cílové skupiny ve věku 18 až 29 let (73 %), 

která má v průměru profil na třech sociálních sítích a dvě z nich aktivně využívá. Skupina 

ve věku 30 až 44 let je využívá jen z 54 % a starší lidé 45 let jen 31 %. Podobně je to 

s používáním platforem ke sledování videí, např. YouTube. Ze skupiny 18 až 29 let sleduje 

videa 34 % lidí a jen 6 % ze skupiny starších 45 let (Aitom in Straková, 2017; Starý, 

2016). Z výzkumu Českého statistického úřadu (Báčová, 2017) naopak vyplývá, že na 

sociálních sítích je 93 % mladých lidí do 24 let. Rozdílnost takových výsledků může 

spočívat v rozdílných zkoumaných vzorcích a autorka v rámci svého výzkumu zodpoví 

i tuto otázku. 

 

Sociální sítě pro svou komunikaci využívají také politické strany, politici a další 

neziskové organizace. Na toto téma proběhla po podzimních volbách v roce 2017 diskuse 

mezi Jindřichem Šídlem ze Seznam.cz a Alžbětou Královou z Institutu politického 

marketingu, kteří se shodli na tom, že strany již ví, s kým na sítích komunikují a rovněž 

jim poskytují názory uživatelů zpětnou vazbu zadarmo. Nejzběhlejší jsou v tomto prostředí 

mladí lidé, kteří vědí, jak sítě fungují. Nicméně podle obou dotazových představují i riziko, 

a to zejména z toho důvodu, že prostřednictvím sociálních sítích se snadno šíří poplašné 

zprávy, tzv. “fake news“, kdy mladí lidé si nemusí být vědomi povahy takových zpráv. 

Mladí lidé totiž berou z velké části zprávy z Facebooku a vzhledem k tomu, že 

v České republice příliš nefunguje kultura ověřování účtů a podceňuje se mediální 

výchova, nemohou v takových poplašných zprávách poznat, jestli se jedná o pravdivé nebo 

nikoliv. Jako další hrozbu sociálních sítí vnímají možnou inzerci na Facebooku. Například 

ve Spojených státech se diskutovalo, zda neovlivňovala volby. I kvůli těmto obavám ve 

Francii a Velké Británii Facebook smazal na třicet tisíc falešných účtů (Tůmová, 2017). 

3.6 Užívání dalších platforem (počítač, notebook, mobilní 
telefon, tablet)  

Již dávno neplatí, že televizní vysílání se musí sledovat výhradně z televizního 

přijímače, novinový obsah číst z papírových novin a rozhlasové pořady a hudbu poslouchat 

z rádiového přijímače, stále častěji totiž dochází k oddělování obsahu a média, se kterým 

byl obsah vždy spojován. Pro tyto účely lze totiž využívat další platformy, jako je počítač, 

notebook, chytrý telefon nebo tablet. Zejména mladí lidé si osvojili toto chování a zastávají 

názor, že počítač by měla mít každá rodina (Poliaková, 2015). 
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Pro připojení k internetu Češi nejčastěji využívají chytrý telefon, následně 

notebook, počítač a až na závěr tablet. V rámci používaných zařízení jsou patrné celkem 

výrazné rozdíly mezi muži a ženami, viz tabulka (Aitom, 2017): 

Tabulka č. 5: Připojení k el. zařízením dle pohlaví 

 Muž Žena 

Chytrý telefon 39 % 49 % 

Notebook 32 % 27 % 

Počítač 25 % 18 % 

Tablet 4 % 4 % 

          Zdroj: vlastní zpracování dle Aitom, 2017 

Dalším kritériem, který ovlivňuje volbu zařízení je věk. Mladí lidé ve věku 18–29 

let používají hlavně telefon pro prohlížení internetových stránek, u skupiny ve věku 30-44 

let rovněž vévodí telefon a lidé ve věku 45-50 let využívají nejčastěji počítač (Aitom, 

2017). 

Tabulka č. 6: Připojení k el. zařízením podle věku  

 Počítač Notebook Telefon 

18-29 let 11 % 24 % 61 % 

30-44 let 17 % 31 % 46 % 

45-55 let 39 % 33 % 24 % 

                                        Zdroj: vlastní zpracování dle Aitom, 2017 

 Této problematice se věnoval také Český statistický úřad (Báčová, 2017), který 

tvrdí poněkud odlišné informace. Podle jejich dat používá internet v mobilu 50 % lidí 

starších 16 let, v porovnání s daty před 5 lety, kdy to bylo jen 13 %, se jedná o výraznou 

změnu. Největší podíl na tom mají mladí lidé ve věku 16 až 24 let (87 %), ve věkové 

skupiny 25 až 34 let má internet v mobilu každý čtvrtý z pěti lidí a jen 6 % lidí starších 

65 let používá internet v mobilu. To, že se mobilní telefon stává pravou rukou Čechů, 

potvrzují data sociální sítě Facebooku, která potvrzují, že 3,9 milion lidí se na tuto sociální 

síť přihlašuje z mobilního telefonu, to je 81 % všech měsíčních uživatelů Facebooku 

(Hušková, 2017). 
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4 Názorové vůdcovství 
Následující kapitola si klade za cíl přiblížit roli názorových vůdců, a to jakou roli 

mohou hrát v rozhodování prvovoličů. Autorka v rámci kapitoly představí současné 

názorové vůdce, kteří jsou sledováni prvovoliči, a kteří se věnovali tematice politické 

participace a volbám do PSP ČR. Rovněž v rámci kapitoly budou představeny kampaně, 

které hromadně pracovali s názorovými vůdci. 

4.1 Definice názorového vůdcovství 

V rámci výzkumu názorového vůdcovství je přelomová studie Paula Lazarsfelda, 

Bernarda Berelsona a Hazel Gaudet The People’s Choice, která byla poprvé publikována 

v roce 1944. Autoři v ní představili teorii dvoufázového toku informací. Ta tvrdí, že 

většina lidí je ovlivněna názorovými lídry, kteří jsou zase ovlivněni masmédii a mají 

možnost informace různě interpretovat. Názorový vůdce je jedinec, který má vliv na 

utváření názorů a postojů ostatních kolem sebe. Takoví lidé jsou tázáni těmi, kteří je 

následují, jsou žádáni o radu a také rady nabízejí, sledují informace a stanoviska 

z masmédií, zajímají se o názory a výroky jiných lidí a soubor takto získaných prostředků 

komunikují dál k ostatním lidem. Tento výzkum proběhl ve městě Erie ve státě Ohio, 

s cílem zjistit, jaký vliv mají sdělovací prostředky a předvolební kampaň na volební 

rozhodnutí. Díky skupině 600 voličů se zjistilo, že jen na část respondentů měla vliv 

média, významnějším faktorem ale byly mezilidské vztahy, příslušnost ke skupině a vliv 

lidí ze skupiny. Studie také odhalila velký význam rodiny a přátelských vztahů pro 

rozhodování (Jeřábek, 2000, s. 67-80).  

 

Na Paula Lazarsfelda a jeho kolektiv navázal R. K. Merton, který zavedl termín 

„vlivný člověk“. Dle Mertona (1949, s. 180-199) má tato osoba výrazný vliv na utváření 

názoru ostatních a má schopnost přesvědčit o svém názoru ostatní a další lidé názory 

tohoto vlivného člověka přejímají. Rozdíl ve studiích obou výzkumníků je ten, že 

R. K. Merton nabízí myšlenku, že neexistuje jen jeden typ názorového vůdcovství, ale že je 

možné jich vysledovat hned několik. Taková osobnost má významný vliv v určitém oboru 

nebo je to odborník na určité téma a tyto osobnosti je možno najít rozptýlené ve všech 

společenských vrstvách (Jeřábek, Gabriel a kol., 1999, s. 16). Názorové vůdce dělí na 

monomorfické a polymorfické. Monomorfický vůdce je expertem v určitém oboru či 

tématu, ale v jiných oblastech se jako vůdce neprofiluje. Oproti tomu polymorfický vůdce 
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není expertem v žádné konkrétní oblasti, ale ovlivňuje okolí v různých tématech. Není ale 

nezbytně nutné, aby tito vůdci byli zařazeni jen v jednom typu. Napříč různými skupinami 

může být jejich vliv odlišný. Druhá Mertonova typologie dělí vůdce na ty, kteří mají vliv 

v lokálních záležitostech a druhou skupinu na ty, kteří mají vliv v kosmopolitních věcech 

(Merton, 1949, s. 180-219).  

 

Další stěžejní studií týkající se názorových vůdců je studie Decatour autorů Katze 

a Lazarsfelda. Ta potvrdila tezi ze studie The People’s Choice, že osobní vliv je účinnější 

než jakékoli masové médium a ukázala, že média a mezilidské vztahy jsou konkurenti ve 

smyslu, že přijaté rozhodnutí je ovlivněno buď jedním nebo druhým (Katz, 1957, s. 71-72; 

Jirák, Říchová, 2000, s. 91-92) 

 

Olga Jurášková a Pavel Horňák (2012, s. 152) definují názorového vůdce v rámci 

oblasti public relations jako tzv. třetí stranu, která dodává prezentovaným informacím větší 

váhu, důležitost a zejména důvěryhodnost. Těmito vůdci mohou být uznávané osobnosti, 

vědci, lékaři, sportovci, umělci, celebrity a jiné osobnosti, které jsou známé a pozitivně 

vnímané širokou veřejností.  

 

Irena Reifová (2004, s. 290) ve Slovníku mediální komunikace zmiňuje pro tuto 

práci důležité výsledky dalších výzkumů realizovaných na dvoufázový tok komunikace, 

a to že v rámci zkoumání politických postojů dospívajících se zjistilo, že komunikační 

média působí přímo nejen jako informační zdroj, ale také slouží pro formování jejich 

politických postojů. 

 

Z definic a výsledků studií výše lze vyvodit, že názoroví vůdci mohou hrát 

významnou roli při volebním rozhodování prvovoličů, může se jednat o rodiče, přátelé, 

představitelé škol nebo veřejně známé osobnosti jako jsou politici, internetové celebrity 

a jiní umělci.  

4.2 Typologie a charakteristika názorových vůdců 

Představené studie se významně podílely na identifikaci a charakteristice 

názorových vůdců, přesto nelze definitivně říct, že existuje něco jako všeobecné názorové 

vůdcovství a stejně tak nelze jasně vymezit charakteristické znaky, přesto se o to někteří 
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autoři pokusili a zároveň o jejich typologii (Říchová, 2012, s. 167; Jirák, Říchová, 2000, 

s. 97). 

 

Typologii názorových vůdců vytvořil Herbert Hamilton (1971) na základě 

předpokladu, že ve vztahu názorového vůdce a jeho následovníka je možno pozorovat 

několik možností typu vlivu. Byly tak vytvořeny čtyři odlišné skupiny podle způsobu, 

jakým názoroví vůdci ovlivňují své následovníky, a to potvrzený vliv, imitace, manipulace 

a nákaza. Potvrzený vliv se vyznačuje tím, že názorový vůdce a následovník si uvědomují 

že k vlivu dochází, souhlasí s ním a měli by z něj profitovat. Kupříkladu se může jednat 

o to, když si prvovolič jde pro radu týkající se voleb ke svému rodičovi. Imitace se od 

prvního typu odlišuje tím, že následovník cíleně vyhledává názorového vůdce, ale ten si 

svého vlivu není vědom. Příkladem může být, když prvovolič imituje volební rozhodnutí 

nebo politické názory člověka, který je mu modelem. Třetí typ manipulace je opakem 

druhého typu. Názorový vůdce si je vědom svého vlivu a jeho následovník si to buď 

neuvědomuje nebo jej vědomě popírá. K poslednímu typu tzv. nákaze dochází, když oba 

aktéři vliv popírají (Weimann, 1994, s. 53-55). 

 

Je potřeba ale také zdůraznit, že osoba názorového vůdce může být v jiných 

situacích následovníkem. Touto hypotézou se zabýval Kingdon (1970) ve studii Opinion 

Leadership in the Electorate. Stejně jako Hamilton rozdělil názorové vůdce do čtyřech 

typů. Prvním typem je aktivní názorový vůdce. Ten prakticky kopíruje Hamiltonův 

potvrzený vliv, neboť následovníci tyto vůdce vyhledávají pro radu a ti ji zase rádi 

poskytují. Druhým typem jsou řečníci, ti vyhledáváni ostatními nejsou, ale sami se snaží 

aktivně ovlivnit druhé. Pasivní vůdce vyhledávají ostatní pro radu, oni sami ji rádi 

poskytnou, ale dále se neprojevují. Čtvrtou skupinu tvoří ne-vůdci, tedy ti, kteří nikoho 

neovlivňují a zároveň nejsou ostatními vyhledáváni pro jejich názory (Weimann, 1994, 

s. 56-57). 

 

Nelze přesně definovat společné charakteristiky pro názorového vůdce, protože se 

mohou v každé oblasti života lišit a zároveň se tito jedinci nacházející napříč všemi 

úrovněmi sociální hierarchie. Weimann (1994, s. 73-84) ve své publikaci uvádí soubor 

vlastností, které lze vypozorovat u každého názorového vůdce. Pro názorové vůdce je 

typické, že jsou zainteresováni v určité oblasti svého zájmu, mají o ni dostatek informací, 
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aktivně vyhledávají další a sledují celkově aktuální dění ve své oblasti. Zároveň jsou oproti 

svým sledujícím kosmopolitnější. Za více informacemi, znalostmi a zkušenostmi se 

vydávají na cesty nebo sledují média v jiných jazycích. Díky většímu množství informací 

tak roste prestiž a vliv těchto vůdců.  

 

Dále Weimann (1994, s. 73-84) jako jednu z charakteristik uvádí inovativnost. 

Jedinci, kteří jsou schopní se rychle adaptovat na inovace, a to ve smyslu informací, 

produktů nebo postupů, z několika výzkumů vycházejí jako ti, kteří se profilují jako 

názoroví vůdci. Nemusí se ale jednat o normu, neboť inovativní myšlenky mohou přijímat 

i lidé, kteří jako vůdci vnímaní nejsou a ani se tak ve skupině neprojevují. Jako další 

atributy názorových vůdců lze pozorovat významnou sociální aktivitu, a to otevřenost 

komunikaci, mnoho osobních kontaktů, schopnost diskuse, jsou komunikačně obratní 

v názorových střetech. Mimo tyto vlastnosti je ale především důležité, aby byl za 

informovaného a inovativního považován jedinec i druhými, potenciálními následovníky. 

Za předpokladu, že je, získává silnou pozici ve skupině a je pro následovníky 

důvěryhodný.  

4.3 Názoroví vůdci podílející se na rozhodování prvovoličů 

Na chování a rozhodování mladých lidí, ať už v rámci volebního chování nebo 

jiných životních situací mohou mít vliv také další aktéři, a to rodina, přátelé, škola 

a spolužáci, ale také známé osobnosti. Vliv rodiny, školy a přátel byl nastíněn v rámci 

kapitoly o socializaci prvovoliče. Následující podkapitolu autorka věnuje známým 

osobnostem, se kterými se mladí lidé seznamují blíže díky konzumaci médií, a to zejména 

díky internetu a sociálním sítím, na kterých tráví nejvíce času.  

 

Z mnoha studií vyplývá, že adolescenti po celém světě rádi sledují osobnosti ze 

zábavního průmyslu, jako jsou např. zpěváci nebo filmové hvězdy (Cowen, 2000; White, 

1999). Tento fenomén proto přitáhnul pozornost jak rodičů, tak vědců, neboť zájem 

adolescentů o takové osobnosti se často přenáší také do jejich postojů a chování. Mnohé 

studie potvrdily, že sledování těchto lidí má vliv na oblékání mladých lidí, nákupy 

produktů a další aspekty jejich životů (Brown a Basil, 1995; McGuire, 1974). DEFY 

Media (2016) zkoumala na mladých Američanech (13-24 let), koho sledují na internetu 

nejčastěji. Před tradičními celebritami, kterými jsou lidé z televizního, filmového (12 %) 
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a hudebního průmyslu (12 %), dostali přednost internetové hvězdy (25 %) a lidi, které oni 

osobně neznají (25 %). Tento výčet doplňuje rodina a přátelé (15 %), značky (6 %) 

a sportovní celebrity (5 %). Tato zjištění potvrzuje také výzkum Wilmy Westenberg 

(2016), kterého se zúčastnila nizozemská mládež. Mladí lidé z Nizozemska se více 

ztotožňují s youtubery než s tradičními televizními celebritami a rovněž výzkum potvrdil, 

že youtubeři mají vliv na chování teenagerů. Ti si toho ale často nejsou vědomi nebo to 

nepřiznávají, přestože si například koupili produkt na doporučení youtubera.  

 

Díky fenoménu sociálních sítí a YouTube vznikli noví názoroví vůdci také v České 

republice a posílila se i pozice těch, kteří byli známí i bez internetu. V současné době se 

takovým lidem, zejména v prostředí marketingu, říká influenceři. Tyto osoby mají velkou 

důvěru svých fanoušků, mají vliv na jejich mínění a rozhodování. I z toho důvodu jsou 

hojně využíváni v reklamě, a to i skrytě (Krupková, 2017). V tomto světě mají podle studie 

agentury Ogilvy & Mather (2017) největší slovo youtubeři, blogeři a celebrity. Nestačí jen, 

aby měli účet na YouTube nebo založený blog, ale obvykle mají účty na různých 

sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, Instagram a již zmíněný YouTube. Musí na 

nich mít hodně fanoušků, sledujících nebo odběratelů a musí pravidelně publikovat obsah, 

který zaujme jejich publikum a vyvolá reakce v podobě komentářů, sdílení, retweetů, 

množství zhlédnutí apod. Magazín Forbes každoročně sestavuje žebříček 77 lidí, kteří jsou 

nejvlivnější právě na sociálních sítí. Jejich vliv posuzují podle velikosti publika a počtu 

reakcí (Forbes, 2017). U této metody je ale problematické posuzování velikosti publika. 

Mimo české sledující mnohdy zahrnují i zahraniční a jejich vliv v rámci českého publika 

nemusí být tak vysoký.  

 

V roce 2017 byli do žebříčku Forbesu zařazeni sportovci, youtubeři, blogeři, 

modelky, zpěváci, herečky, ale také jeden politik. Na prvním místě se umístila tenistka 

Petra Kvitová, na druhém youtuberka Tereza Hodanová a na třetím fotbalista Petr Čech. 

Na následujících pozicích se umístili youtuberka a fitness trenérka známá jako ZuzkaLight, 

youtuber Jirka Král, zpěvačka Dara Rolins, youtuber FattyPillow, moderátor Kazma, 

youtubeři Kovy a Gejmr uzavírají první desítku nejvlivnějších lidí na sociálních sítích. 

Jediným z politiků, který v žebříčku figuruje, je Andrej Babiš z hnutí ANO.  
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Agentura Ogilvy & Mather ve své studii (2017) posuzovala vlivné lidi podle toho, 

jak je vnímají lidé z jiných reklamních agentur a jak je tito lidé využívají v rámci jejich 

marketingových kampaní. Jak již bylo zmíněno, největší slovo podle této studie mají 

youtubeři (79 %), blogeři (63 %) a celebrity (54 %), dále za influencery jsou považováni 

známí novináři (25 %), instagramisti (23 %), tvůrci na platformě stream.cz (19 %), politici 

(13 %), facebookové osobnosti (13 %) a twitch streameři (2 %). Za nejznámější 

influencery považují Leoše Mareše (40 % - v žebříčku Forbes 12. místo), Jirku Krále 

(27 % - 5. místo), Shopaholic Nicol (19 % - 11.místo), Andreje Babiše (15 % - 23. místo), 

Jaromíra Jágra (13 % - 42. místo), Miloše Zemana (13 % - v žebříčku Forbes se neumístil), 

Hoggyho (10 % - 44. místo), Kovyho (10 % - 9. místo) Jindřicha Šídla (8 % - v žebříčku 

Forbes se neumístil), Daru Rolins (8 % - 6. místo) a sesterské duo Cup of Style (8 % - 56. 

místo).  

 

Třetí možností, jak posoudit popularitu aktuálních influencerů, lze skrz výsledky 

ankety Czech Blog Awards, v níž hlasují návštěvníci portálu CzechBlogAwards.cz. 

Fanoušci a sledující těchto influencerů mohli hlasovat v 10 kategoriích, z nichž vyšli tito 

vítězové: 

1. Blogerka roku (Beauty) – PetraLovelyHair 

2. Blogerka roku (Fashion) - A Cup of Style 

3. Blogerka roku (Food) – My Cooking Diary 

4. Blogerka roku (Life) – Anie Songe 

5. Video bloggerka roku – Anna Sulc 

6. Video bloger roku – Kovy 

7. Cosmo objev – Za normální holky 

8. Instagram roku – Nikol Štíbrová 

9. Bloger roku – Stěhujeme se na Bali 

10. Ynspirology Award – Mr. Kriss (Czech Blog Awards, 2017). 

Vzhledem k odklonu mladší cílové skupiny od tradičních médií (televize, rozhlasu, 

novin) se tito influenceři často stávají součástmi marketingových kampaní. Na 

komunikačních kanálech, které mladí lidé sledují, mohou podporovat produkty, služby 

nebo vybízet k účasti ve volbách (Ogilvy & Mather, 2017). Zdali jména influencerů výše 

korespondují se zájmy prvovoličů bude autorka ověřovat v rámci svého výzkumu.  
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4.4 Předvolební kampaně pracující s názorovými vůdci 

Nízkou volební účast mezi mladými voliči si uvědomují mnohé iniciativy, které se 

před volbami snažili mladé lidi zmobilizovat prostřednictvím kampaní na internetu, a to 

zejména na sociálních sítích. Na mladé voliče se zaměřily projekty Generace s názorem, 

Tvoje poprvé, Nevolíš, zaplatíš, a na prvovoliče, další nevoliče nebo váhající voliče 

projekty Nebojím se volit a Kroužkujeme osobnosti (Rozsypal, 2017). Všechny tyto 

projekty pracují s názorovými vůdci, kteří mohli mladé lidi oslovit a motivovat je k účasti 

volbám.  

4.4.1 Generace s názorem 

Platforma Generace s názorem vznikla s cílem zvýšit volební účast mladých lidí. 

Autoři si uvědomují, že současná generace mladých voličů je první, která od narození žije 

ve svobodné společnosti, ale na aktuální podobě státu se jich příliš moc nepodílí. V roce 

2013 zúčastnilo voleb do PSP ČR jen 51 % lidí do 30 let. Projekt Generace s názorem se 

nechce vymezovat vůči žádné politické straně a je ve svém postoji zcela neutrální. Snaží se 

povzbudit mladé lidi v tématu občanské odpovědnosti, říct jim, že je důležité míti vlastní 

názor a ten během voleb říct. Autoři projektu pracovali hned s několika známými, mladými 

osobnostmi z různých odvětví, které vnímají jako inspirativní, a které podle nich mají vliv 

na veřejné mínění. Do projektu se zapojil lezec Adam Ondra, cestovatel Ladislav Zibura, 

novinář Filip Horký, zpěvačka a novinářka Emma Smetana, herečky Eva Josefíková, Anna 

Fialová a Anna Linhartová, hokejista Jakub Krejčík a zpěvačka Ewa Farna (Generace 

s názorem, 2017a).  

 

Pro projekt byly spuštěny webové stránky, rovněž měl profil na Facebooku 

(Generace s názorem, 2017d) a Instagramu (Generace s názorem, 2017c) a video 

s osobnostmi bylo umístěno na YouTube (Generace s názorem, 2017b). Komunikace byla 

založena zejména na fotografiích osobností s konkrétním výrokem, který měl motivující 

charakter, videem se všemi osobnostmi, které se projektu účastní a další příspěvky na 

sociálních sítích se týkaly informací o možnosti zřízení si voličského průkazu. Video na 

YouTube a Facebooku bylo publikováno 17. října, tedy čtyři dny před volbami. Od té doby 

jej na YouTube zhlédlo 459 uživatelů a na Facebooku získalo přes 205 tisíc zhlédnutí.  
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4.4.2 Tvoje poprvé 

Stejný cíl jako měl projekt Generace s názorem měla také kampaň Tvoje Poprvé 

(2017a), kterou realizoval Institut politického marketingu. Webové stránky kampaně 

poskytovaly srozumitelné vysvětlení volebního systému, nerozhodnutým voličům byla 

k dispozici volební kalkulačka a rovněž bylo návštěvníkům představeno video s vybranými 

ambasadory, kteří měli mladého voliče inspirovat a motivovat. Kampaň ambasadorsky 

zastřešili zpěváci Tomáš Klus a Adam Mišík, malířka Léna Brauner, návrhářka Alex 

Monhart, sportovec Petr Koukal, blogerky Lucie a Nicole Ehrenbergerové známé jako 

A Cup of Style, dokumentarista Janek Rubeš, modelka a bloggerka Natálie Kotková, herec 

Vincent Navrátil a tatérka Duhovka, vlastním jménem Bára Cielecká.  

 

Mimo webových stránek využili autoři kampaně také komunikaci skrz Facebook 

(Tvoje poprvé, 2017c) a Instagram (Tvoje poprvé, 2017b). Nejvýraznějším komunikačním 

prvkem bylo video se všemi ambasadory, které na Facebooku vidělo přes 308 tisíc 

uživatelů a na YouTube (Tvoje poprvé, 2017d) 13 917 uživatelů.  

4.4.3 Kroužkujeme osobnosti 

Za projektem Kroužkujeme osobnosti (2017a) stojí členové spolku Politika 

a Svědomí a další spříznění lidé tohoto spolku. Jejich cílem bylo informovat a diskutovat 

o možnosti volit do PSP ČR pozitivně zakroužkováním osobností. Oproti předchozím 

představeným projektům tento necílil jen na mladé voliče, ale prakticky na všechny, ale 

zejména na nevoliče a ty, co váhají. Do podrobného přehledu stran autoři zahrnuli jen 

strany, které měli volební potenciál pro vstup do PSP ČR a nejsou dle jejich názoru 

extremistické nebo autoritářské, jednalo se o: ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Česká pirátská 

strana, STAN, TOP 09 a Zelení.  

 

Svou myšlenku autoři šířili skrz YouTube (Kroužkujeme osobnosti, 2017c), 

Facebook (Kroužkujeme osobnosti, 2017b), Twitter (Kroužkujeme, 2017) a oficiální 

webové stránky. Pro spolupráci oslovili několik patronů, kteří rozvinuli myšlenku autorů 

projektu v rámci video příspěvků, které byly umístěny na již uvedených komunikačních 

kanálech. Do projektu se zapojili například sociolog Fedor Gál, herečka Kristýna Frejová, 

herec Oldřich Navrátil, hudebník Milan Cais, novinář Jan Tuna, dirigent Varhan 

Orchestrovič Bauer a mnoho dalších veřejně známých osobností. Nejsledovanější video 

s Ester Kočičkovou a Jakubem Žáčkem mělo na Facebooku 132 tisíc zhlédnutí a na 
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YouTube 608 zhlédnutí, ostatní videa měla v průměru na Facebooku sledovanost okolo 

17 tisíc uživatelů, na YouTube jen 177 uživatelů.  

4.4.4 Nevolíš, zaplatíš 

Platforma Festival svobody připravila kampaň Nevolíš, zaplatíš, která si kladla za 

cíl oslovit prvovoliče a mladé voliče do 30 let. Autoři se nechali inspirovat kampaní 

Nemyslíš, zaplatíš, která byla zaměřena na varování řidičů před nebezpečnou jízdou. 

Hlavním tématem kampaně Nevolíš, zaplatíš nemá být varování, ale spíš výzva, aby se co 

nejvíce mladých voličů účastnilo voleb (Rozsypal, 2017). Pro kampaň bylo připraveno pět 

videí, která byla umístěna na sociálních sítích Facebook (Festival svobody, 2017b) 

a YouTube (Festival svobody, 2017c) a rovněž byla připravena webová stránka informující 

o záměru autorů a odkazující na předvolební debaty, programy stran a volební kalkulačku 

(Festival svobody, 2017a). Kampaň provázel hashtag #jduvolit. Všechna videa 

prezentovala účast ve volbách jako společenskou událost, které se mladí voliči můžou 

zúčastnit také s přáteli. Ti zde figurují jako určitý symbol názorového vůdce. 

Nejsledovanější video „Holky“ dosáhlo na Facebooku téměř 290 tisíc zhlédnutí a na 

YouTube totéž video vidělo 5 196 uživatelů. Druhým nejsledovanějším videem bylo video 

s názvem „Phóčko“, které na Facebooku vidělo 108 tisíc uživatelů a na YouTube 4 198 

uživatelů. Sledovanost dalších tří videí na Facebooku dosáhla sledovanosti téměř 8 tisíc 

uživatelů, zatímco na YouTube to byly dva tisíce.  

4.4.5 Nebojím se volit 

Za kampaní Nebojím se volit stojí agentura werk.camp (2017) a byla připravena pod 

vedením Martina Přikryla. Agenturu k realizaci kampaně vedli nevoliči, kteří se nechtěli 

účastnit voleb a souborem videí s lidmi, kteří jsou rozhodnuti, že budou volit, se toto 

rozhodnutí snažili změnit. Mezi tyto voliče patřili jak neznámí občané ČR, kteří se nebáli 

veřejně projevit své důvody k volbě, tak veřejné známé osobnosti. K důvodům, proč jít 

volit se vyjádřili herec Jakub Štáfek, zpěvák Dan Bárta, herci ze seriálu Kancelář Blaník, 

hudební skupiny Mydy Rabycad, režisér a hudebník Adam Vopička, herec a zpěvák Jiří 

Macháček a několik dalších. Kampaň měla svůj web, ale jako primární komunikační kanál 

byl zvolen Facebook, kde na profilu Nebojím se volit (2017) byla umístěna všechna videa. 

Nejsledovanější video se zpěvákem Danem Bártou bylo zhlédnuto 209 tisíckrát a druhé 

nejsledovanější video bylo s představiteli seriálu Kancelář Blaník a vidělo jej 188 tisíc 

uživatelů.  
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5 Analytická část 
Jak je patrné z názvu předkládané diplomové práce, její součástí je rovněž zjistit, 

jaký vliv mají komunikační kanály na rozhodování prvovoličů, a to v rámci voleb do 

PSP ČR, které se konaly na podzim roku 2017. Hlavním výzkumným cílem práce bylo 

zjistit, jaké komunikační kanály mají vliv na rozhodování mladých lidí, ale zároveň 

v jakým podobách tyto kanály prvovoliči konzumují, a zda na rozhodování mají vliv také 

alternativní zdroje v podobě opinion leaderů, gatekeeperů, youtuberů a jiných influencerů. 

Tato práce se v této části pokusí zodpovědět následující výzkumnou otázku: 

 

Jaké komunikační kanály mají vliv na rozhodování prvovoličů ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 2017? 

 

A zároveň cílem této práce je ověřit následující hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Prvovoliči konzumují obsah zejména ze sociálních sítích. 

Hypotéza 2: Na volební chování a rozhodování mladých lidí při volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 mají významný vliv opinion leadeři / youtubeři. 

 

Za účelem získání odpovědi na výzkumnou otázku a potvrzením či vyvrácením 

stanovených hypotéz, se autorka rozhodla vytvořit kvantitativní dotazníkové šetření, jehož 

výsledky doplní předchozí informace z práce. Vybranou metodu, její možné limity a výběr 

zkoumaného vzorku autorka popíše v následujících podkapitolách. Stejně tak se bude 

věnovat samotnému sběru dat a interpretaci získaných výsledků. 

5.1 Popis výzkumné metody a její limity 

Kvantitativní výzkum umožňuje testování hypotéz o sociálních skupinách a zakládá 

se na deduktivní metodě, tj. teorie nebo obecný problém jsou popsány prostřednictvím 

hypotéz. Ty poukazují na to, zda lze mezi proměnnými nalézt spojení, a je-li testovaná 

hypotéza pravdivá (Disman, 2000, s. 76-126). Vzhledem ke snaze získat data od 

středoškoláků/prvovoličů z různých typů středních škol a různých krajů České republiky, 

se autorka rozhodla využít metodu strukturovaného dotazníku. Ten lze snadno distribuovat 

on-line mezi cílovou skupinu a získat tak dostatek relevantních dat. Disman (1993, s. 141) 

hodnotí dotazník jako vysoce efektivní techniku, která může postihnout veliký počet 
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jedinců při relativně malých nákladech. Mezi přednosti dotazníkové šetření patří snadné 

zobecnění na populaci; relativní rychlost a přímočarost ve sběru dat; přesná, numerická 

data, která lze rychle analyzovat a zejména užitečnost při zkoumání velkých skupin, jakým 

skupina prvovoličů bezpochyby je (Hendl, 2008, s. 47). Disman (2000, s. 143) na úvod 

doporučuje respondentům představit účel výzkumu, k čemu data slouží, a kdo k nim bude 

mít přístup, prostřednictvím průvodního textu. 

 

 Přestože má kvantitativní výzkum mnoho předností, je potřeba zmínit také 

nevýhody a úskalí, které takový výzkum mohou limitovat. Kategorie a teorie použité 

výzkumníkem nemusejí odpovídat lokálním zvláštnostem. Dále výzkumník může 

opominout fenomény, protože se soustřeďuje pouze na určitou teorii a její testování, a ne 

na rozvoj teorie. Výzkumníkem získaná znalost může být příliš abstraktní a obecná pro 

přímou aplikaci v místních podmínkách a rovněž je výzkumník omezen reduktivním 

způsobem získávání dat (Hendl, 2008, s. 47). Disman (1993, s. 141) navíc doplňuje mezi 

slabiny možnou nízkou návratnost, a že dotazník klade vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného. 

 

Petrusek (1993) poukazuje také na další problémy, jakými například jsou: 

1. Zdali daná otázka z dotazníku dává stejný smysl každému respondentovi. 

2. Zdali respondent vnímá otázku stejně zajímavou jako tazatel. 

3. Zdali odpovídá to, co respondent vypovídá jeho názoru a jestli tento názor 

odpovídá budoucímu nebo reálnému chování. 

4. Zdali respondent rozumí otázce. 

5. Je možné realitu popsat dimenzemi v dotazníku. 

 

Problematičnost smysluplnosti otázek a srozumitelnosti lze vyřešit pilotním 

přezkoušením, které doporučuje také Punch (2008, s. 50). Cílem tohoto přezkoušení je, aby 

otázky byly srozumitelné, jasné, jednoznačné a respondenti na ně mohli rychle, snadno 

a spolehlivě odpovědět. Zároveň se testuje délka, čas a obtížnost při kompletování. 

V neposlední řadě tazatel testuje navržený proces sběru dat, který zahrnuje dostupnost, 

etické aspekty, průvodní dopis apod. Pilotní přezkoušení může zvýšit pravděpodobnost 

vyplnění a celkovou návratnost dotazníku. Předkládaný dotazník by respondentovi 
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optimálně neměl zabrat více jak 20 minut. Při delší době se zvyšuje riziko nedokončení 

a od toho plynoucí nízká návratnost (Punch, 2008, s. 50-51). 

 

Na základě tohoto doporučení nechala autorka navržený dotazník otestovat několik 

prvovoličů, kteří byli poučeni o tom, jakým způsobem mají odpovídat, aby byla plně 

otestována srozumitelnost, funkčnost a další aspekty popsané výše. Na základě získaných 

poznatků autorka dotazník před publikací a distribucí upravila. I přes otestování ale nebyly 

objeveny všechny problematické body, a to: 

1. Otázka č. 42 S kým se radíš o svých politických postojích & volebním rozhodnutí? 

zahrnovala možnost volby „přátelé“ i „kamarádi“. Obě možnosti jsou ale vnímány 

jako synonyma, a to některé respondenty zmátlo.  

2. Přestože otázky č. 44 a 45 byly nepovinné a bylo to zmíněno, ne všichni 

respondenti tuto možnost pochopili. 

3. Selektující otázka č. 46 na prvovoliče také nebyla pochopena některými 

respondenty. I když některým respondentům bylo teprve 18 let a prokazatelně se 

jednalo o prvovoliče, uváděli, že se voleb do PSP ČR neúčastní poprvé. Opakovaně 

tak deklarovali jejich nezájem o účast ve volbách. 

 

Realizovaný dotazník obsahoval všechny typy otázek, a to volné, polouzavřené 

a uzavřené. Některé otázky byly tzv. filtrační čili respondenti mohli přejít k dalším 

otázkám, pokud se na ně dotazované formy chování nevztahovaly – př. sledování televize, 

používání rozhlasu a další. Pro řazení otázek Reichel (2009, s. 106) doporučuje začít 

otázkami tzv. úvodními, které navážou kontakt s dotazovaným a následně postupovat od 

snadnějších po náročnější, pro výzkum klíčové a až nakonec zařadit otázky 

sociodemografické. I přes doporučení udělala autorka změnu a sociodemografické otázky 

zařadila hned na začátek, aby otázkou na věk vyřadila respondenty, kteří nejsou v rámci 

cílové skupiny. Nepříjemné a pro některé respondenty nestravitelné otázky zařadila 

autorka na doporučení Dismana (1993, s. 162) až na závěr dotazníku. Jednalo se o otázky 

týkající se volebních preferencí a zájmu o volby. Dřívější zařazení by mohlo respondenty 

odradit a dotazník by tak nedokončili. 
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Nakonec se výzkumník musí rozhodnout pro vhodnou formu distribuce dotazníku. 

Punch (2008, s. 51) doporučuje doručit dotazník k respondentům osobně, telefonicky, 

poštou, pomocí internetu, a to elektronickou poštou nebo skrz sociální sítě.  

5.2 Realizace výzkumu, výběr a definice zkoumaného vzorku 

Ve středu zájmu této práce jsou prvovoliči, a jak již bylo definováno v druhé 

kapitole, pro toto dotazníkové šetření byli vybráni respondenti ve věku od 18 do 22 let. 

Výzkumu se mohli účastnit také adolescenti, kterým bylo 17 let, ale kteří k druhému dni 

voleb dosáhli plnoletosti, a tedy i práva volit. Pro získání relevantního vzorku respondentů 

autorka oslovila ke spolupráci ve výzkumu 10 středních škol z každého kraje, kdy v rámci 

výběru byla zastoupena gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. 

Bohužel tento způsob nebyl efektivní, neboť oslovení zástupci škol nereagovali na žádost, 

případně ji odmítli a jen několik málo škol projevilo zájem o spolupráci. Z tohoto důvodu 

se autorka rozhodla oslovit všechny střední školy z celé České republiky, aby získala 

relevantní vzorek. Tato metoda přinesla významné množství vyplněných dotazníků. 

 

Mimo oslovování středních škol, autorka dotazník rovněž sdílela na sociálních 

sítích Facebook a Instagram. K rozšíření dotazníku mezi relevantní vzorek využila autorka 

metodu sněhové koule. Ta pomáhá ve výběru jedinců, kteří pomohou v oslovení cílové 

skupiny (Disman, 2000, s. 114). Autorka oslovovala své přátelé a známé, kteří jsou ve 

věku prvovoličů, případně mají známé v tomto věku. Rovněž je žádala, zda by dotazník 

mohli sdílet na svých sociálních sítích, aby se tak dostal k relevantní skupině respondentů 

 

Jak již bylo zmíněno, dotazník byl umístěn na platformě Vyplňto.cz, která 

umožňuje realizaci internetových dotazníkových šetření. Tato služba vybrala autorky 

dotazník pro bezplatnou propagaci na jejich stránkách, a tak se dotazník dostal k dalším 

uživatelům této platformy. Sběr dat probíhal od 25. září 2017 do 9. listopadu 2017, 

a zúčastnilo se ho 1 913 respondentů, z toho 1 076 prvovoličů. Návratnost dotazníku byla 

77,4 procent. Dotazník sestaven autorkou je k nahlédnutí v Příloze č. 5. 

 

Dotazník obsahoval 46 otázek. Na úvod byly zařazeny otázky sociodemografické 

(věk, pohlaví, místo bydliště, velikost místa bydliště, vzdělání), dále následovaly otázky 

týkající se konzumace komunikačních kanálů (periodický tisk a on-line zpravodajství, 
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televize, rozhlas, sociální sítě). Respondenti odpovídali na to, jaké kanály používají, kolik 

času s nimi tráví, v jaké formě je konzumují, a které konkrétně tituly, stanice nebo sítě 

nejčastěji sledují. Navíc autorka doplnila otázky, které se týkaly ověřování 

konzumovaných informací z každého kanálu. V další části dotazníku byly položeny otázky 

týkající se názorových vůdců, zdali mladí lidé sledují na sociálních sítích známé osobnosti 

a následně měli vyjmenovat které. Tato otázka byla jediná otevřená a při vyhodnocování 

dotazníku autorka z odpovědí vytvářela kategorie ze jmen známých osobností. Některá 

jména se vyskytovala často, ale v různých podobách, např. youtuber známý pod 

přezdívkou „Kovy“ byl uveden také jako „Karel Kovář“, bloggerka a youtuberka známá 

jako „Shopaholic Nicol“ byla zmiňovaná jako „Nikol Čechová“, „Nikola Čechová“ nebo 

„Nicol Čechová“. Další otázky byly zaměřeny na to, jestli vyjmenované osobnosti nebo 

instituce mají vliv na prvovoličovo rozhodování a jeho hodnoty, a to i politické. V závěru 

se autorka ptala na to, s kým prvovoliči diskutují své politické postoje a volební 

rozhodnutí, jestli mají v plánu se voleb zúčastnit, a jaké straně se prvovoliči přiklánějí. 

Poslední otázka se týkala toho, jestli budou v těchto volbách volit poprvé.   

 

Kompletní grafické zpracování dotazníkového šetření je v Příloze č. 4. 

5.3 Interpretace výsledků dotazníkového šetření 

5.1.1 Zkoumaný vzorek 

Z 1 076 získaných relevantních responsí patřilo 744 mladým lidem ve věku 18 let 

(69,14 %), 203 lidem ve věku 19 let (18,87 %) a jen 129 odpovědí patřilo voličům ve věku 

20-22 let (11,98 %). Tento výsledek je pochopitelný vzhledem k tomu, že se výzkumu 

účastnili primárně současní maturanti z oslovených středních škol. Voliči ve věku 22 let se 

mohli voleb zúčastnit už v roce 2013. Více se šetření účastnily ženy, a to v počtu 663, což 

představuje 61,62 %, mužů se zúčastnilo 413 (38,38 %). 

 

Autorce se v rámci výzkumu podařilo oslovit respondenty ze všech krajů. Ti 

nejčastěji pocházeli ze Středočeského kraje (264 – 25,54 %), Moravskoslezského kraje 

(170 – 16,64 %) a z Prahy (148 – 13,75 %). Dále z krajů Jihomoravského (83 – 7,71 %), 

Ústeckého (66 – 6,13%), Karlovarského (61 – 5,67 %), Libereckého (53 – 4,93 %) 

a Vysočina (47 – 4,37 %). Zbylé kraje Královehradecký, Olomoucký, Pardubický, 

Plzeňský a Jihočeský nezískaly více jak 4 % respondentů. Dohromady se jedná 

o 128 respondentů (11,9 %). 
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Respondenti nejčastěji pocházeli z menších měst o velikosti 5 000 – 

19 999 obyvatel (244 – 22,68 %) a z velkých měst nad 100.000 obyvatel (229 – 21.28 %). 

Výzkumu se následně účastnili prvovoliči z obcí od 1 000 do 4 999 obyvatel (187 – 

17,38 %) a z obcí do 999 obyvatel (167 – 15,52 %). Města ve velikosti 20 000 – 

49 999 obyvatel byla zastoupena 139 (12,92 %) prvovoliči a z měst o velikosti od 50 000 

do 99 999 obyvatel se výzkumu účastnilo 110 (10,22 %) jednotlivců. 

 

U otázky týkající se vzdělání, většina respondentů uvedla, že má nebo získá střední 

vzdělání s maturitou (876 respondentů – 81,41 %), vyššího vzdělání dosáhne 

96 respondentů (8,92 %) a středního vzdělání s výučním listem 52 respondentů (4,83 %). 

Zbývající odpovědi pocházely od mladých lidí, kteří studují nástavbové studium (24 – 

2,23 %), vyšší odbornou školu (13 – 1,21 %), mají základní vzdělání (8 – 0,74 %), střední 

vzdělání bez výučního listu a maturity (5 - 0,46%) a jen jeden respondent uvedl, že studuje 

konzervatoř (0,09%).  

Tabulka č. 7: Rozložení výzkumného vzorku 

 Kategorie Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Věk 

k 20.10.2017 

18 744 69,14 % 

19 203 18,87 % 

20 73 6,78 % 

21 39 3,62 % 

22 17 1,58 % 

Pohlaví muž 413 38,38 % 

žena 663 61,62 % 

Místo 

bydliště 

Středočeský kraj 264 24,54 % 

Moravskoslezský kraj 179 16,64 % 

Hlavní město Praha 148 13,75 % 

Jihomoravský kraj 83 7,71 % 

Ústecký kraj 66 6,13 % 

Karlovarský kraj 61 5,67 % 

Liberecký kraj 53 4,93 % 

Zlínský kraj 47 4,37 % 
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Kraj Vysočina 47 4,37 % 

Královehradecký kraj 34 3,16 % 

Olomoucký kraj 30 2,79 % 

Pardubický kraj 27 2,51 % 

Plzeňský kraj 19 1,77 % 

Jihočeský kraj 18 1,67 % 

Velikost 

místa 

bydliště 

Nad 100.000 obyvatel 244 22,68 % 

50.000 – 99.999 obyvatel 229 21,28 % 

20.000 – 49.999 obyvatel 187 17,38 % 

5.000 – 19.999 obyvatel 167 15,52 % 

1.000 – 4.999 obyvatel 139 12,92 % 

Do 999 obyvatel 110 10,22 % 

Vzdělání Střední vzdělání s maturitou 877  81,5 % 

Vyšší vzdělání  96 8,92 % 

Střední vzdělání s vyúčním listem 52 4,83 % 

Nástavbové studium 24 2,23 % 

Vyšší odborné vzdělání 13 1,21 % 

Základní vzdělání 8 0,74 % 

Střední vzdělání bez výučního listu a maturity 5 0.46 % 

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 1 0,09 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle realizovaného autorského výzkumu 

5.1.2 Konzumace médií prvovoliči 

Ze získaných dat vyplývá, že z komunikačních kanálů využívají prvovoliči nejvíce 

sociální sítě. Tuto skutečnost uvedlo více než 96 % dotázaných a jen 3,9 % přiznalo, že 

sociální sítě nepoužívají vůbec. Tento výsledek potvrzuje autorčinu hypotézu, tj. prvovoliči 

konzumují obsah zejména ze sociálních sítí.  

 

Zajímavým zjištěním je, že více mladých lidí dává přednost tisku a on-line 

zpravodajství (65,06 % dotázaných) před televizním vysíláním (59,29 % dotázaných). 

Rozdíl 6 procent je nepatrný, přesto je tento výsledek rozdílný oproti představeným 

mezinárodním výzkumům. Nicméně jak vyplývá dále z výsledků, mladí lidé konzumují 

zpravodajství zejména v on-line podobě. Konzumaci tisku a on-line zpravodajství se 
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autorka věnuje v následující kapitole. A nakonec celkem 51,39 % respondentů uvedlo, že 

konzumují obsah z rozhlasu.  

Graf č. 4: Jaké komunikační kanály konzumují prvovoliči 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle realizovaného autorského výzkumu 

5.1.3 Konzumace tisku a on-line zpravodajství prvovoliči 

V předchozí podkapitole zaznělo, že 65,06 % dotázaných prvovoličů konzumuje 

noviny, magazíny a on-line zpravodajské servery. Čtení těchto kanálů věnují zpravidla 

60 minut denně (82,65 % respondentů) a jednu až dvě hodiny věnuje konzumaci 

92 respondentů (12,57 %). Zbývajících necelých 5 % respondentů nečte vůbec nebo 

konzumaci věnuje více jak 2 hodiny denně.  

 

Na otázku, jaký typ novin zpravidla konzumují se většina dotázaných přiklonila 

k celostátním titulům (př. MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo), a to více jak 

59 % prvovoličů. Na druhém místě se umístily regionální a místní noviny (př. Deník) 

s téměř 17 % respondentů, na třetím zábavně-informační tituly (př. Blesk, Aha) s necelými 

13 % dotázaných a 11 % respondentů se vyjádřilo, že dává přednost titulům se sportovní 

tematikou.  

 

K otázce, v jaké formě konzumují zpravodajství, se většina dotázaných vyjádřila, že 

preferuje elektronickou formu, tj. používání digitálních předplatných a on-line 

zpravodajských serverů. Jen 15 % respondentů upřednostňuje mít tištěné noviny 
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a magazíny fyzicky. Toto zjištění potvrzuje výzkumy Amy Zerba (2011) a Alexandry 

Přečkové (2012). 

 

Pokud se podíváme na tištěné tituly, které mladí lidé nejčastěji čtou, zjistíme, že 

nejčastěji se jedná o celostátní MF Dnes mediálního domu Mafra, následující Lidovými 

novinami stejného vydavatelství a až na třetím místě se umisťuje nejčtenější český deník 

Blesk vydavatele Czech News Center. Téměř stejné procento respondentů se vyjádřilo, že 

čte deník Metro vydavatele Mafra, který je poskytován čtenářům zdarma. Na dalších 

místech se umístily celostátní týdeníky Reflex (vydavatel Czech News Center), Respekt 

(vydavatel Economia), lokální Deník (vydavatel Vltava Labe Media), magazín Forbes 

(vydavatel MediaRey) a Hospodářské noviny (vydavatel Economia). Čtenost dalších titulů 

je znázorněna v grafu č. 5. Lze předpokládat, že na čtecí preference prvovoličů mají vliv 

také jejich rodiče, kteří tyto tituly kupují do domácností a mladí lidé k nim tak mají přístup.  

Graf č. 5: Čtenost novin a magazínů 

 

 

Zdroj: graf vygenerován službou Vyplńto.cz – vlastní výzkum 
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Z on-line serverů mladí lidé nejvíce konzumují idnes.cz (vydavatel Mafra) 

a novinky.cz (vydavatel Borgis). Tento výsledek se shoduje s nejnavštěvovanějšími 

servery podle NetMonitoru (2017). Dále prvovoliči navštěvují aktualne.cz (vydavatel 

Economia), lidovky.cz (vydavatel Mafra) a denik.cz (vydavatel Vltava Labe Media). Další 

často navštěvované servery jsou znázorněny v grafu č. 6. Obvykle tyto servery konzumují 

prvovoliči na svých mobilních telefonech (59,86 % respondentů), 37 % dotazovaných dává 

přednost počítačům nebo notebookům a jen 3,14 % využívá ke čtení tablet.  

Graf č. 6: Čtenost on-line serverů 

 

Zdroj: graf vygenerován službou Vyplńto.cz – vlastní výzkum 

 Většina dotazovaných nevnímá konzumované informace z tisku či on-line serverů 

jako nezpochybnitelné. Více než polovina sleduje více zdrojů a má tedy přehled 

o aktuálním dění. Tím si ověřuje, co je pravdivá informace, co může být nepravdivé či 

nepřesné. V případě pochyb si téměř 33 % respondentů informace ověřuje na internetu 

a 7 % se dotazuje rodičů. Necelých 10 % respondentů konzumovaným informacím z tisku, 

magazínů a on-line zpravodajských serverů plně důvěřuje a nemá potřebu je dále ověřovat.  
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5.1.4 Konzumace televize prvovoliči 

Zatímco četbě tisku a on-line zpravodajství mladí lidé většinou nevěnují více než 

60 minut denně, u televizního vysílání výsledky nejsou tak jednoznačné. Jen necelých 

35 % respondentů uvedlo, že televizní vysílání konzumují méně než 1 hodinu. Téměř 30 % 

je vystaveno televiznímu vysílání po dobu 1 až 2 hodin a více než 20 % sleduje televizi 

denně po dobu 2 až 3 hodin. Jen 6 respondentů uvedlo, že televizi nesleduje vůbec a zbytek 

sleduje televizi více než 3 hodiny. Respondenti ale rovněž započítávali čas, během kterého 

mají televizi zapnutou jako kulisu.  

 

Nejpopulárnějšími televizními stanicemi mezi dotázanými respondenty jsou Nova 

a Prima Cool. Ke stejnému zjištění dospěl již zmíněný výzkum Institutu interní 

komunikace a Marketingového Institutu (Poucha, 2017). Dále jsou oblíbené stanice Prima, 

veřejnoprávní ČT 1, Nova Cinema a hudební Óčko. Zpravodajskou ČT24 sleduje necelých 

19 % respondentů.  

Graf č. 7: Sledovanost televizních stanic 

 

Zdroj: graf vygenerován službou Vyplńto.cz – vlastní výzkum 
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Respondentům byla také položena otázka, zda sledují televizi on-line. K tomu se 

většina dotázaných vyjádřila negativně. Autorka se domnívá, že ne všichni respondenti 

pochopili tuto otázku správně. Je pravděpodobné, že dotazovaní nevnímají služby jako je 

např. YouTube jako internetovou televizi. Tuto domněnku podporují rozdílné výsledky 

konzumace YouTube v rámci otázek týkající se televizního vysílání (156 respondentů 

přiznává její sledování) a sociálních sítí (954 respondentů přiznává její sledování). Kromě 

YouTube používají mladí lidé iVysílání ČT a Stream.cz. Jen malé procento prvovoličů 

konzumuje placený obsah Netlixu, O2 TV nebo Voyo.cz. Ti, kteří sledují televizi on-line, 

ji nejčastěji konzumují na počítačích nebo noteboocích. Oproti mobilním telefonům nebo 

tabletu obě zařízení nabízejí větší obrazovku, a tedy větší pohodlí pro sledování video 

obsahu na internetu.  

 

Zdá se, že televizní obsah je pro mladé lidi důvěryhodnější než ten z tisku nebo on-

line zpravodajských serverů, 29,62 % z nich přiznává, že informace neověřuje a bere je 

tak, jak je konzumuje. Nicméně 31 % tvrdí, že pokud si nejsou jistí správností, tak ověřují 

správnost na internetu a 29,78 % respondentů sleduje více zdrojů. Mají tedy přehled 

o aktuálním dění a mají pocit, že dokáží rozeznat, co je pravdivé a co ne. Jen 9,56 % 

respondentů se v případě pochybností dotazuje na správnost rodičů nebo ve škole.  

5.1.5 Konzumace rozhlasu prvovoliči  

Z rozhlasových stanic je jednoznačně mezi prvovoliči nejpopulárnější Evropa 2. 

Z těch respondentů, kteří poslouchají rádio, její poslech přiznává 72,69 %. Výsledků 

s nepatrnými rozdíly dosáhly stanice Kiss, Rádio Impuls, Frekvence 1 a veřejnoprávní 

Český rozhlas. Další stanice nezaznamenaly výraznější zájem mezi posluchači, 

viz graf č. 8. Mladí rádioví posluchači také přiznávají, že téměř neověřují informace 

získané z rádia. Jen 7,23 % respondentů přiznalo, že je ověřuje pravidelně.   
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Graf č. 8: Poslechovost rádiových stanic 

 

Zdroj: graf vygenerován službou Vyplńto.cz – vlastní výzkum 

 Mladí lidé obvykle neposlouchají rádio on-line, ale pokud ano, tak ho poslouchají 

na počítači nebo notebooku a v menší míře také na mobilním telefonu. Respondentům byla 

také položena otázka, zda využívají některou ze streamovacích služeb. Více než polovina 

uvádí, že žádnou takovou službu nevyužívá. Švédské Spotify používá 43,22 % respondentů 

a 12,12 % službu Apple Music. Výsledky dalších služeb jsou zanedbatelné.  

5.1.6 Konzumace sociálních sítí prvovoliči 

Sociální sítě jsou mezi mladými lidmi oblíbené. Dokládá to množství respondentů, 

které deklarovalo, že je používá a také počet těchto sítí, na kterých mají profil. 

Respondenti mohli zvolit více sítí, které používají a nejčastěji označovali Facebook 

(97,78 %), YouTube (92,26 %) a Instagram (77,37 %). Část prvovoličů je také aktivní na 

Snapchatu (39,36 %), Google+ (22,82 %), Pinterestu (19,05 %) a Twitteru (19,05 %). 

Naopak sociální sítě jako jsou Lide.cz nebo Spoluzaci.cz, kde se sdružovali mladí lidé před 

nástupem Facebooku, už téměř nikdo nepoužívá. 
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S ohledem na popularitu sociálních sítí autorku zajímalo, kolik času s nimi 

prvovoliči tráví. Dopoledne, a to od probuzení respondenta do 12 hodin, téměř polovina 

respondentů zvolila možnost do 60 minut. Téměř jedna třetina dotázaných je aktivní po 

dobu 1 až 2 hodin. I přesto, že respondenti jsou obvykle touto dobou ve škole nebo někteří 

již v zaměstnání, je překvapující, že necelých 12 % tvrdí, že je on-line 2 až 3 hodiny v této 

době a necelých 8 % přiznává, že je on-line po dobu 4 hodin a více. To by znamenalo, že 

věnují pozornost jen dění na sociálních sítích, případně tzv. multitaskují a sledují sociální 

sítě při jiných aktivitách, např. v rámci vyučování. 

 

V odpoledních hodinách, a to od 12 do 18 hodin, se poměr užívání sociálních sítí 

změnil. Již 35 % dotázaných přiznává, že je na sociálních sítích aktivní po dobu 1 až 2 

hodin, více jak 25 % je používá jen do 1 hodiny a 23,02 % respondentů uvádí, že je aktivní 

po dobu 2 až 3 hodin. Necelých 17 % respondentů uvádí, že na sociálních sítích odpoledne 

tráví 3 a více hodin.  

 

Od 18. hodiny do doby spánku opět nejvíce (36,46 %) respondentů uvedlo, že na 

sociálních sítích tráví 1 až 2 hodiny. Respondentů, kteří uvedli, že jsou na sociálních sítích 

méně něž 60 minut, bylo skoro 31 % a těch, kteří je aktivně využívají 2 až 3 hodiny 

17,89 %. Po dobu 3 hodin a více je na nich aktivní 15 % dotázaných. Tato zjištění, 

vč. doby, kterou mladí tráví s periodickým tiskem, on-line servery, televizí a rozhlasem, 

jasně dokazují, že dnešní prvovoliči jsou mediální generací, jejíž život je úzce provázán 

s konzumací komunikačních kanálů.  

 

Nepříliš překvapujícím zjištěním je, že obvykle mladí lidé sledují sociální sítě na 

mobilních telefonech, následujíc počítačem a notebookem a opět jen malé procento 

respondentů uvedlo, že využívá tablet.  

 

Mimo času, který mladí lidé tráví se sociálními sítěmi, autorka považuje za důležité 

poukázat na to, zda prvovoliči ověřují informace, které se k nim skrz sítě dostávají. Mladí 

lidé mohou konzumovat obsah sdílený přímo konkrétními médii, obsah sdílený dalšími 

stránkami, které sledují nebo se k nim může dostat obsah, o kterém rozhodují gate keepeři, 

které sledují nebo, kteří jsou v jejich přátelském okolí. Celkem 46,03 % respondentů se 

vyjádřilo, že získané informace ověřuje málokdy a 41,49 % tvrdí, že informace ověřuje 
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často. Vyrovnané jsou výsledky protichůdných tvrzení, a to, že respondenti ověřují 

informace vždy (6,38 % respondentů) a jen 6,09 % tvrdí, že získané informace neověřuje 

nikdy. To podporuje tvrzení Jindřicha Šídla a Alžbety Králové (Tůmová, 2017), že mladí 

lidé mohou konzumovat poplašné zprávy nebo jiné nepravdivé informace a nevědět o tom. 

Mediální výchova by tak mohla na podobný problém upozornit a mladé lidi navést 

k ověřování účtů, zpráv a dalších informací získaných prostřednictvím sociálních sítí. 

5.1.7 Kdo má vliv na prvovoličovo volební rozhodnutí? 

Mladí lidé nepoužívají sociální sítě jen k tomu, aby zůstali v kontaktu se svými 

přáteli a známými, ale také ke sledování účtů známých osobností, které představují herci, 

zpěváci, politici, youtubeři, instagrameři a další. K takovému chování se přiznalo 82,59 % 

prvovoličů. Čtrnáct procent dotázaných nikoho takového na sociálních sítích nesleduje 

a jen 3 % si toho není vědoma.  

 

V otevřené otázce dostali za úkol spontánně zmínit osobnosti, které na sociálních 

sítích (Facebook, Instagram, YouTube a další) sledují. Jejich odpovědi autorka 

neomezovala na české nebo zahraniční osobnosti. Bylo zcela na respondentech, na která 

jména si vzpomenou, nicméně v analýze pro účely práce, autorka pracovala jen s českými 

jmény. Na základě analýzy těchto jmen autorka vytvořila typologii o 10 kategoriích, jakým 

způsobem by současné opinion leadery bylo možné dělit: 

1. Youtubeři (př. Kovy, Shopaholic Nicol, A Cup of Style) 

2. Politici (př. Dominik Feri, Andrej Babiš, Jiří Drahoš) 

3. Sportovci (př. Jaromír Jágr, Gabriela Koukalová, Petra Kvitová) 

4. Blogeři (př. Dominika Pokludová, My Cooking Diary) 

5. Muzikanti (př. Tomáš Klus, Ben Cristovao, Marta Jandová) 

6. Herci (př. Patricie Solaříková, Veronika Arichteva, Anna Kadeřávková) 

7. Novináři (př. Martin Veselovský, Jindřich Šídlo, Filip Horký) 

8. Celebrity (modelky, moderátoři a další známé osobnosti, které přitahují 

pozornost médií – př. Leoš Mareš, Kazma, Nikol Švantnerová) 

9. Instagrameři (př. Jan Řeháček, Jakub Fišer) 

10. Pornoherci (př. LadyDee, DaisyLee)  

 

Kromě této typologie se autorka zejména zaměřila na četnost jednotlivých 

zmíněných jmen. Nejčastěji byl zmiňován youtuber Karel Kovář alias Kovy. Popularita 
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v tomto výzkumu koresponduje s výsledky ankety Czech Blog Awards, kde zvítězil 

v kategorii Video blog roku. Na druhém místě se umístil poslanec Dominik Feri a na třetím 

youtuberka Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol. Dominik Feri je ve věku dotazovaných 

respondentů a dlouhodobě se snaží o popularizaci politiky nejen mezi touto věkovou 

skupinu, a to prostřednictvím besed na školách nebo na sociálních sítích (TOP 09, 2017). 

O oblíbenosti Nikoly Čechové rovněž svědčí výsledky ankety Czech Blog Awards, kde se 

v kategorii Instagram roku umístila na 2. místě (Czech Blog Awards, 2017). V rámci 

prvních deseti nejčastěji zmiňovaných známých osobností se umístili moderátor Leoš 

Mareš, politici Andrej Babiš a Tomio Okamura, hokejista Jaromír Jágr, zpěváci Tomáš 

Klus a Ben Cristovao a youtuber Karel Sivák alias Fatty Pilow. Autorka by chtěla poukázat 

zejména na jména pana Babiše a Okamury. Oba jsou lídry stran, které vedou politiku proti-

imigrantskou a proti tzv. elitám, někteří odborníci jejich kroky rovněž hodnotí jako 

populistické (Kubánek, 2016). U popularity těchto dvou jmen lze tvrdit, že u části mladé 

generace jsou na vzestupu populističtí politici, z nichž někteří mají sklony k extremismu 

a nacionalismu.  

 

Dále byli víckrát zmíněni internetový bavič Kamil Bartošek známý jako Kazma, 

herečka Nikol Štíbrová a sesterské youtuberské duo A Cup of Style, které se rovněž 

umístily na prvních místech Czech Blog Awards (2017), youtuberka Teri Hodanová, 

herečka Patricie Solaříková, kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, zpěvačka a rapperka 

Sharlota, biatlonistka Gabriela Koukalová, cestovatel Ladislav Zibura, poslanec Ivan 

Bartoš a další. Jak je patrné, poměrně hodně dotazovaných zmiňovalo politiky. To může 

být zapříčiněno vrcholící volební kampaní v době dotazování. 

 

Následující otázka se týkala toho, zda si respondenti myslí, že tyto osobnosti mají 

vliv na jejich rozhodování. To prakticky většina dotázaných popřela. Spíše ne bylo 

nejčastější odpovědí (44,39 %) a zcela proti bylo 23,98 %. Necelých 10 % přiznalo, že tyto 

osobnosti mají vliv na jejich rozhodování a 22,05 % si myslí, že mají vliv jen částečný. Ne 

vždy si jsou ale mladí lidé tohoto působení vědomi nebo se za něj stydí a objektivně jej 

nepřiznají. Tato dedukce vychází z výsledků studie Westenberg (2016).  

 

Jak již autorka zmínila, na sociálních sítích lze rovněž sledovat politiky a politické 

strany. Přestože 57,16 % nikoho takového nesleduje a 36,56 % dotázaných přiznává, že 
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ano, tak více jak 55 % prvovoličů příspěvky těchto stran a politiků na svých sociálních sítí 

vnímá. Je to dáno tím, že přesto, že je aktivně nesledují placenou reklamou nebo interakcí 

jejich přátel s konkrétními příspěvky, se tyto příspěvky mohou zobrazit ve vlákně ostatních 

příspěvků. Většina si ale nemyslí, že by tyto příspěvky měly vliv na jejich rozhodování. 

Jen třetina dotázaných uvedla, že takové příspěvky mohou mít vliv na jejich rozhodování.   

 

Tyto výsledky nepodporují autorky hypotézu, že na volební chování a rozhodování 

mladých lidí mají významný vliv opinion leadeři nebo youtubeři. Nicméně opinion 

leaderem nemusí být jen známá osobnost, ale také rodič, spolužák nebo učitel ze školy. 

Vlivu socializačních aktérů se věnovala také jedna z otázek. Polovina respondentů 

přiznává, že rodiče mají vliv na jejich politické hodnoty, názory a rozhodnutí a rovněž 

s nimi své postoje a rozhodnutí diskutují. Lze tvrdit, že nastavená hypotéza je pravdivá jen 

částečně. Youtubeři a další známí opinion leadeři významný vliv nemají, ale rodiče jakožto 

socializační opinion leadeři významný vliv mají.  

 

Přestože se mladí lidé o svých politických postojích radí se svými přáteli, tak jejich 

vliv přiznává jen 40 % dotázaných. Sourozenci, prarodiče, spolužáci nebo učitelé nejsou 

příliš vnímáni jako důležité články pro formování jejich politických hodnot, názorů nebo 

rozhodnutí. Za to vliv politiků, politických stran a internetu přiznává více jak 40 % 

respondentů. Ostatní komunikační kanály (televize, rozhlas, sociální sítě, knihy, noviny 

a magazíny) větší vliv nemají. Vliv rozhlasu vnímá jen 9,6 % participantů, vliv knih 

o 9 procent více než u rozhlasu, 20,3 % dotázaných vnímá televizi jako vlivnou instituci 

a noviny s magazíny a sociální sítě dosáhly téměř podobného výsledku, a to přes 

28 % mladých voličů vnímá, že tyto dva kanály mají vliv na jejich politické hodnoty, 

názory a rozhodnutí. 

5.1.8 Účast respondentů ve volbách 

Na závěr dotazníků byly respondentům položeny otázky týkající se letošních voleb. 

U otázky, zda mají v plánu se zúčastnit voleb, téměř 71 % dotázaných projevilo zájem, 

necelých 16 % nebylo ještě rozhodnuto a 13,78 % již bylo přesvědčeno, že se voleb 

neúčastní.  

 

Otázka týkající se volebních preferencí byla nepovinná, přesto se mnoho 

respondentů k některým stranám přiklonilo. Mladí lidé preferovali hlavně Českou 
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pirátskou stranu s lídrem Ivanem Bartošem. Celkem se pro její podporu vyslovilo 30,94 % 

prvovoličů. Na druhém místě (11,97 %) se umístilo hnutí ANO s lídrem Andrejem 

Babišem a na třetím místě TOP 09 s lídrem Miroslavem Kalouskem (9.96 %). Do PSP ČR 

by se ještě podle prvovoličů dostaly strany SPD (8,33 %), Zelení (7,85 %) a ODS 

(7,18 %). Tradiční parlamentní strany ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a nová parlamentní strana 

STAN nepředstavovaly pro prvovoliče první volbu. Tyto výsledky, i když s rozdílným 

počtem procent, kopírují výsledky Studentských voleb, který organizoval vzdělávací 

program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Celkem se jej zúčastnilo 

40 068 studentů z 281 škol, nicméně zastoupení jednotlivých škol, ve kterých volby 

proběhly, nereprezentuje reálnou strukturu zastoupení škol dle jejich typu a regionálního 

rozložení v ČR. Voleb se mohli účastnit žáci starší 15 let (JSNS, 2017). 

Tabulka č. 8: Celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé politické 

strany, hnutí a koalice ve Studentských volbách 2017 a v autorském výzkumu. 

Uvedeny jsou jen strany, které by postoupily do skrutinia 

Politická strana Počet hlasů v % 

Studentské volby 

Počet hlasů v % 

Autorky výzkum 

Česká pirátská 

strana 

24,52 30,94 

ANO 11,88 11,97 

TOP 09 11,75 9,96 

SPD 7,76 8,33 

Strana zelených 6,33 7,85 

ODS 6,14 7,18 

Sportovci 5,21 0,83 

Zdroj: vlastní zpracování dle JSNS, 2017 a vlastního výzkumu 

Druhá otázka výzkumu, která se týkala toho, o kterých stranách dále uvažují, se 

pořadí politických subjektů změnilo. Na prvním místě se stále zdržovala Česká pirátská 

strana, na druhé místo se ale posunula TOP 09, na třetí ODS, na čtvrté Zelení a až páté 

místo obsadilo ANO. Nad 5 % hlasů získaly také STAN, SPD, ČSSD a KDU-ČSL. 

Z tradičních stran je tedy pro prvovoliče naprosto nezajímavá KSČM.  

 

Podobné předvolební výsledky představovaly různé výzkumné agentury. 

Z posledního průzkumu ShowMe (2017) agentury MEDIAN k říjnu 2017 vycházelo, že 
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mladé lidi ve věku 18 až 24 let nejlépe zmobilizovaly tyto strany: Česká pirátská strana 

(28 %), ANO (18 %) a SPD (17,5 %). Až s odstupem 7 procent se umístila TOP 09.  

Graf č. 9: Volební model k říjnu 2017 (věk 18-24 let) 

 

Zdroj: MEDIAN (2017)  

5.4 Diskuse nad výsledky  

Tato část práce bude věnována zasazení výsledků do širšího kontextu a navrhne, 

jakým způsobem lze se získanými informacemi dále pracovat. Získaná data jsou beze 

sporu zajímavá a poukazují na několik skutečností, kterým by měla být věnována zvýšená 

pozornost, a to buď politickými aktéry, neziskovými organizacemi nebo socializačními 

aktéry, školou a rodinou.  

 

Břetislav Hofbauer ve své práci z roku 2004 (s. 128-129) upozorňoval na to, že 

média prostupují volný čas každého jedince. Tento výzkum jeho 13 let staré domněnky jen 

potvrzuje. Současná mladá generace je obklopena médii ze všech stran a nejvíce jsou 

aktivní na sociálních sítích, a to téměř během celého dne. Alarmující je, že někteří 

respondenti přiznávají, že na nich tráví 3 hodiny a více během každé denní doby (ráno, 

odpoledne, večer). Je reálné, že prvovoliči tráví s médii průměrně 6 až 8 hodin denně, jak 

naznačují Strasburger a kol. (2009) a Rideout a kol. (2005, s. 60), a někteří dokonce času 

více, jak ukazují výsledky výzkumu. Během této doby je více než pravděpodobné, že skrz 

média konzumují informace týkající se politického světa, které mohou mít vliv na jejich 

politické postoje, hodnoty, rozhodování a volební chování. Ostatně vliv médií na 

politickou socializaci adolescentů a jejich political efficacy potvrzuje několik studií 

(Amna, 2012; Moeller, 2013; Quintelier, 2015). Ne všichni mladí lidé jsou ale konzumenti 

novin, které nejvíce přispívají k rozvoji vnitřní political efficacy (Moeller, 2013). Jen 

polovina prvovoličů přiznává, že čte noviny nebo on-line zpravodajské servery a obvykle 

preferují elektronické formy novinových titulů. Nejvíce jsou mladí lidé aktivní na internetu 

a sociálních sítích, která podle Moeller (2013) nemají tak silný dopad na vnitřní political 
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efficacy. Moeller ale rovněž navrhuje, že pokud adolescenti převezmou aktivnější roli ve 

sdílení obsahu a on-line diskusích, tak i tento komunikační kanál může nahradit novinový 

obsah. Právě na Facebooku mají své profily jak média, tak politici nebo politické strany. 

Více než polovina dotázaných, která konzumuje sociální sítě, přiznala, že příspěvky 

politiků nebo politických stran vnímá, a to je nemusí mít ani mezi sledovanými stránkami. 

Některé výzkumy (Albacete, 2014, s. 224) upozorňují na to, že politické strany a politici 

obvykle svým programem a komunikací nemobilizují mladé voliče, neboť se nevěnují 

tématům, která by je mohla zajímat. Pokud by tedy více začali komunikovat obsah, který 

by je zajímal, mohlo by to mladé voliče mobilizovat ke sdílení tohoto obsahu nebo 

diskusím, a tím by se také zvyšovala jejich vnitřní political efficacy. Že někteří političtí 

aktéři tak činí, je patrno na úspěchu mladého poslance Dominika Feriho, který byl často 

zmiňován mezi známými osobnostmi, které prvovoliči sledují. 

 

Jak bylo zmíněno výše, jen polovina dotázaných prvovoličů konzumuje novinový 

obsah a pokud jej konzumují, dávají přednost elektronickým verzím tištěných novin. Tím 

se potvrzují výsledky jiných výzkumů, které poukazují na nezájem mladých lidí 

o periodický tisk. Je možné, že jedním z důvodů je neosvojení si takového zvyku 

v rodinách a školách nebo finanční náročnost pro studenty (Přečková, 2012). K osvojení 

zvyku by mohla přispět práce s tiskem v rámci mediální výchovy na školách, případně 

i finanční dostupnost novin nebo on-line exkluzivního obsahu, a to formou studentských 

slev. V současné době takovou službu nabízí jen Hospodářské noviny (2017), ostatní 

seriózní novinové tituly nabízí jen standardní předplatné. 

 

Otázky týkající se televizního a rozhlasového vysílání nepřinesly žádné 

překvapující výsledky. Polovina mladých voličů má s těmito komunikačními kanály 

kontakt na pravidelné bázi a oblíbenost některých stanic (Nova, Prima Cool a Evropa 2) 

jen potvrdily výsledky výzkumu Institutu interní komunikace a Marketingového Institutu 

(Poucha, 2017). 

 

 Výzkum rovněž potvrdil dominantní roli sociálních sítí. K jejich používání se 

přiznalo 96 % participantů, což koreluje s nedávnou studií Českého statistického úřadu 

(2017), která tvrdí, že sociální sítě používá 93 % mladých lidí ve věku 16-24 let. Nejčastěji 

používají sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube. Tento výsledek tak jasně potvrzuje 
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stanovenou hypotézu, že mladí lidé nejvíce konzumují obsah ze sociálních sítí. Výzkum 

také rozporuje výsledky studie společnosti adMeter (Vojtěchovská, 2017), která tvrdí, že 

na těchto sítích tráví jen něco okolo 1 hodiny denně. Většina dotazovaných přiznala, že 

jsou na sociálních sítích aktivnější častěji. 

 

V teoretické části práce se upozornilo na problém tzv. poplašných zpráv, které se 

velmi často prostředím sociálních sítí šíří. Na problém upozornili Jindřich Šídlo a Alžběta 

Králová v jedné povolební diskusi. Oba shodně tvrdí, že bez určité mediální výchovy 

mohou mít mladí lidé problém rozeznat pravdivé zprávy od těch poplašných 

a nepravdivých (Tůmová, 2017). Jelikož polovina respondentů přiznává, že obsah, který 

konzumují na sociálních sítích neověřují, obavy Šídla a Králové jsou na místě a stejně tak 

jejich doporučení pro zařazení tohoto tématu do osnov mediální výchovy na školách.  

 

Výsledky výzkumu rovněž poukázaly na výsadní postavení mobilního telefonu 

v životech mladých voličů. Až na sledování televize on-line, při kterém preferují počítač 

nebo notebook, používají mobilní telefon pro čtení on-line zpráv, poslech rádia, užívání 

streamovacích služeb a rovněž používání sociálních sítí. Tyto výsledky jsou shodné s těmi, 

které získala společnost Aitom (2017). 

 

 Výzkum se zaměřil také na fenomén internetových celebrit (youtubeři, blogeři, 

instagrameři), které jsou mezi mladými lidmi oblíbené. Jejich úspěch si uvědomují různé 

neziskové organizace, které se před volbami snažili mobilizovat mladé lidi k účasti 

prostřednictvím kampaní s těmito influencery, a to Generace s názorem, Tvoje poprvé, 

Kroužkujeme osobnosti a další. Kampaň Tvoje poprvé spolupracovala s osobnostmi, které 

byli často zmiňovány v rámci tohoto výzkumu, např. Tomáš Klus, sesterské duo A Cup of 

Style, Janek Rubeš a Natálie Kotková. Jejich účast v tomto projektu mohla pomoci šíření 

tohoto obsahu v rámci dané věkové skupiny. Vzhledem k tomu, že tato kampaň a všechny 

další byly spuštěny krátce před volbami, kdy už bylo spuštěno dotazníkové šetření, nemůže 

autorka hodnotit nakolik mohly mít vliv na dotazované prvovoliče. Tématu voleb se 

nevěnovali jen neziskové organizace, ale také opinion leadeři sami. Video youtubera 

Kovyho, které si kladlo za cíl motivovat prvovoliče k volbám, má na YouTube k 19. 12. 

2017 více jak půl milionu zhlédnutí. Vzhledem k jeho oblíbenosti v cílové skupině 
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a ohlasům pod videem lze předpokládat, že takový obsah mohl prvovoliče motivovat 

k účasti ve volbách.  

 

 S ohledem na množství času, které mladí lidé tráví ve společnosti médií 

a informace, které jejich prostřednictvím konzumují, je naprosto nezbytné, aby se na 

středních školách vyučovala mediální výchova. Riziko představují zejména internet 

a sociální sítě. Oba komunikační kanály jsou dobrým sluhou, ale mohou být zlý pánem. 

U mladých lidí může vzniknout závislost nebo mohou být ovlivňovány poplašnými 

zprávami. Rizik existuje samozřejmě více, nicméně to není jádrem této práce. Na změnu 

osnov upozorňovala také Livingstone (2015). 

5.5 Limity výzkumu a doporučení  

Jedním z omezení, na které výzkum narazil, je částečná nereprezentativnost vzorku. 

Přestože autorka získala vysoký počet respondentů, některé kraje nebyly dostatečně 

reprezentovány a stejně tak úrovně vzdělání. V rámci zkoumaného vzorku chybí mladí 

lidé, kteří mají dosáhnout středního vzdělání s výučním listem, vyššího odborného 

vzdělání nebo tací, kteří mají jen základní vzdělání. Toto omezení je dáno distribucí 

dotazníku na internetu a bohužel také tím, že poptávané školy nereagovaly na žádost 

o pomoc, případně ji odmítly z důvodu, že se tato práce nevěnuje jejich oblasti vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že některé výsledky korelovaly s výsledky jiných studií renomovaných 

institucí v oblasti výzkumů, se autorka domnívá, že metoda byla přesto zvolena správně 

a přinesla přínosné a zajímavé informace.  

 

Zároveň spuštěním šetření na konci září 2017 nebyly v dotazníku zařazeny otázky 

týkající se předvolebních kampaní (Generace s názorem, Tvoje poprvé a další) a nelze tedy 

hodnotit, jaký vliv na prvovoliče měly. Této tematice by se mohl věnovat některý 

z budoucích výzkumů. 

 

Současně by autorka chtěla poukázat na možné další výzkumy, které by se této 

problematice mohly věnovat. Některé návrhy vyplynuly v průběhu realizace vlastního 

výzkumu, jiné ze studia zahraničních studií. Budoucí výzkumy by se mohly blíže zaměřit 

na: 
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• Na kterých komunikační kanálech mladí lidé vyhledávají informace o politice, 

a které kanály jsou pro ně v tomto nejdůvěryhodnější. 

• Jak jsou mladí lidé socializováni v oblasti médií. 

• Jestli mají média nebo předvolební kampaně mobilizační nebo demobilizační 

účinky. 

• Vliv médií na political efficacy českých adolescentů. 

 

Jistě by bylo možné navrhnout mnoho dalších témat, vzhledem k tomu, že tematika 

voleb, politiky a vztahu mladých k ní, je neustále diskutované téma a směrem k oblasti 

médií je v některých ohledech tato oblast dosud neprobádaná. Získané poznatky tak mohou 

posloužit jako východisko pro další výzkumy. 
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Závěr 
Předkládaná diplomová práce se zabývala vlivem komunikačních kanálů na volební 

chování prvovoličů. Doplňkově zkoumala, v jakých podobách tyto média prvovoliči 

sledují (fyzická, tištěná, PC, mobil, tablet), a jakou roli mohou hrát alternativní zdroje 

v podobě opinion leaderů a youtuberů. Práce také zkoumala, které konkrétní původce 

informací mladí lidé konzumují a jak často jsou mediím vystavováni. 

 

 Autorka se cíleně zaměřila na mladé lidi, neboť konstantně vykazují ve volbách 

nižší volební účast, neprojevují takový zájem o politické dění kolem sebe a rovněž 

v poslední době nebylo v této oblasti mnoho výzkumů realizováno. Ambicí této práce bylo 

poodkrýt možné způsoby, kterými lze mladé lidi v oblasti politiky prostřednictvím médií 

mobilizovat.  

 

Struktura práce byla rozdělena do pěti částí, přičemž v prvních čtyřech kapitolách 

byla představena teoretická východiska. Autorka na úvod popsala způsob organizace voleb 

do PSP ČR a rovněž, jakým způsobem je definován volič, a tedy i prvovolič. Druhá 

kapitola se věnovala definici prvovoliče z hlediska psychologického a sociologického. 

Důraz byl kladen zejména na jednotlivé socializační aktéry (rodinu, školu a média) 

a jakým způsobem jsou adolescenti politicky socializováni. Uveden byl také koncept 

political efficacy a popsána volební účast adolescentů. V třetí kapitole se autorka věnovala 

aktuálním trendům v konzumaci komunikačních kanálů mladými lidmi. Jak v rámci této 

části, tak té předcházející vycházela autorka především ze zahraničních studií, které se 

těmto tématům věnovaly. V rámci českého prostředí byla využita zejména nejnovější data 

Českého statistického úřadu a dalších výzkumných agentur. Poslední kapitola teoretické 

části byla věnována názorovému vůdcovství, a to aktérům, kteří mají vliv na prvovoličovo 

rozhodování a předvolebním kampaním, které s názorovými vůdci pracovali.  

 

Na počátku analytické části byla představena metodologie výzkumu, a to jak 

výhody kvantitativního dotazníkového šetření, tak limity této metody. Následně autorka 

uvedla definici výzkumného vzorku, jeho výběr a celkovou realizaci výzkumu. Jádrem této 

kapitoly však byla především interpretace výsledků dotazníkového šetření a diskuse nad 

těmito výsledky. 
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K zodpovězení stanovené výzkumné otázky a ověření hypotéz, autorka využila 

kvantitativní dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 1 076 prvovoličů ve věku 18-22 let 

z celé České republiky. Na tomto vzorku autorka zjistila, že z komunikačních kanálů má na 

mladé voliče největší vliv internet. Poté jako významný zdroj informací, mající vliv na 

jejich politické hodnoty a rozhodování, vnímají sociální sítě a periodický tisk. Jen zlomek 

prvovoličů vnímá televizi, rozhlas a knihy jako vlivné komunikační kanály.  

 

Ze stanovených hypotéz je zcela platná ta, že prvovoliči konzumují obsah zejména 

ze sociálních sítí. Jako problematická se ukázala druhá hypotéza, která tvrdila, že na 

volební chování mladých lidí při podzimních volbách měli významný vliv opinion leadeři 

a youtubeři. Zcela prokazatelný je významný vliv rodičů, se kterými mladí lidé své postoje 

a hodnoty diskutují. Nicméně nelze jednoznačně odpovědět na část hypotézy týkající se 

youtuberů, potažmo jiných známých osobností. Z výzkumu je zřejmé, že většina 

prvovoličů konzumuje obsah ze sociálních sítích, mezi nimiž je i YouTube. Respondenti 

ale uváděli, že na ně vliv nemá. Otázkou zůstává nakolik jsou jejich tvrzení pravdivá, 

a nakolik jsou ochotni vliv youtuberů a jim podobných osobností přiznat, viz výzkum 

Westenberg (2016). 

 

Preference mladých lidí na výběr konkrétních titulů periodického tisku, televizních 

a rozhlasových stanic se od zbytku české populace liší jen v drobných detailech. 

U tištěných novin dávají přednost serióznějším titulům (MF Dnes a Lidové noviny) před 

nejčtenějším bulvárním deníkem Blesk. U on-line titulů si vybírají on-line verzi MF Dnes 

idnes.cz a dále novinky.cz a aktualne.cz. V rámci televizního a rozhlasového vysílání 

upřednostňují komerční stanice (Nova, Prima Cool, Evropa 2) před veřejnoprávními.  

 

Pokud mladí lidé volí konzumovat určité komunikační kanály on-line, využívají pro 

to zejména mobilní telefony. Počítač nebo notebook je pro ně přijatelnější jen pokud 

konzumují on-line televizi. Zajímavým poznatkem je deklarovaný nezájem o používání 

tabletů.  

 

Analýza výsledků šetření rovněž prokázala, že mladí voliči jsou významnou měrou 

vystavováni médiím a obzvláště sociálním sítím, se kterými tráví nejvíce jejich volného 

času. Ve společnosti konzumovaných komunikačních kanálů tráví konkrétně více než 
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třetinu každého dne, čemuž by měli věnovat zvýšenou pozornost zejména primární 

socializační aktéři (rodina a škola). Škola by se této problematice měla věnovat v rámci 

mediální výchovy, a to již od rané adolescence. V osnovách těchto hodin by také neměla 

být opomenuta tematika ověřování konzumovaných mediálních obsahů. Ne vždy se 

v médiích objevují platné a pravdivé informace. Bez potřebných znalostí mladí lidé 

nebudou vědět, jak poplašné zprávy odhalit. Jak totiž odhalil výzkum, ne vždy mladí lidé 

sledují více informačních zdrojů a jen sporadicky konzumovaný obsah ověřují.  

 

Na úvod práce autorka položila několik otázek týkající se politické participace 

mladých lidí, co stojí za jejich volební neúčastí a kdo nebo co by to případně mohlo 

změnit. Z prostudovaných studií a výsledků výzkumu autorka došla k následujícímu 

závěru. Je jasné, že komunikační kanály mají v dnešní době dominantní postavení 

v životech mladých lidí, a to již od útlého věku, a mohou sloužit jako mobilizační 

a edukační prvek. Nemělo by se ale zapomínat na zásadní roli rodiny a školy v procesu 

politické socializace mladých. Nejlépe si totiž určité zvyky osvojují právě v rodinách, ve 

kterých mohou odkoukat politické chování rodičů nebo jejich zvyky s médii, např. čtení 

novin, sledování zpravodajství apod. Kde ale rodina v tomto ohledu příliš nefunguje, by 

tuto roli měla převzít škola. Ta by mladé lidi neměla učit jen českému jazyku 

a matematice, ale také důležitosti demokracie, voleb a práci s médii. Nárazové mediální 

kampaně, vyzývající k účasti ve volbách, pravděpodobně mladé lidi pravidelné politické 

participaci a angažovanosti nenaučí. 

 

Na základě výše popsaných poznatků, je autorka přesvědčená, že se jí podařilo 

naplnit cíle, které si na počátku stanovila a zároveň se jí podařilo ověřit hypotézy, které 

vycházely ze zahraničních studií. Je ale důležité brát v potaz, že i když se výzkumu 

zúčastnilo velké množství respondentů, určité skupiny mladých lidí chyběly, a to se mohlo 

odrazit na výsledcích výzkumu. Autorka si rovněž uvědomuje, že by tento výzkum bylo 

vhodné doplnit o kvalitativní výzkum, a to například o hloubkové rozhovory s prvovoliči, 

které by se týkaly toho, z jakých médií čerpají politické informace, a které jsou pro ně 

v tomto ohledu nejpřínosnější a nejdůvěryhodnější. Tento návrh a výsledky tohoto 

výzkumu však mohou posloužit dalším diplomantům jako námět pro další akademické 

práce. 
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Summary 
This master’s thesis focused on the influence of the consumption of communication 

channels on the decision making of first-time voters. Additionally, it examined which 

forms of channels (physical, printed, PC, mobile, tablet) first-time voters use as well as 

which role alternative sources in the form of opinion leaders and YouTubers can play in 

the lives of first-time voters. This thesis also researched which specific channels or titles 

young people consume and how often they are exposed to the media. 

 

 The author focused primarily on young people because they consistently show 

lower turnout in the elections, do not show interest in current political events, and limited 

research focuses on this area recently. This thesis’ goal is to uncover possible ways to 

mobilize young people in politics through media.  

 

 The structure of the thesis is divided into five parts. The first four chapters describe 

the theoretical concepts. The author describes the organization of elections to the Chamber 

of Deputies of the Parliament of the Czech Republic and also how the Czech voter is 

defined. The second chapter introduces the definition of the first-time voter in 

psychological and sociological terms. The author emphasizes particular socializing actors – 

family, school, and media, how adolescents are politically socialized, and the concept of 

political efficacy. The third chapter presents current trends in the consumption of 

communication channels by young people and opinion leaders. All mentioned chapters are 

rooted in particular international studies and other relevant literature. In order to introduce 

Czech media environment, the author uses the most recent data from the Czech Statistical 

Office and other research agencies. The last chapter of the theoretical part is devoted to 

opinion leadership, especially to those opinion leaders who can influence first-time voter’s 

political decision and presents an election campaign that worked with opinion leaders.  

 

The analytical part presents the methodology of the research, both the advantages 

and limits of the method, defined the research sample, its selection and described the 

realization of the research. The core of this chapter is, however, the interpretation of the 

results of the questionnaire survey and the discussion of these results.  
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In order to answer the established research question and to verify the hypotheses, 

the author used a quantitative questionnaire survey, which was distributed among young 

people aged 18-22 throughout Czech Republic. A research sample consisted of 1,076 

respondents. Within this sample, the author found the Internet to be the most influential 

communication channel. The sample also identified social media and newspapers as an 

important source of information influencing their political values and decisions. Only a 

small part of first-time voters perceived television, radio, and books as influential 

communication channels.  

 

 The research shows that the first hypothesis is entirely valid. First-time voters 

consume content mainly from social media. The second hypothesis was found to be 

problematic. Although the research demonstrated that young people greatly consume 

content from the social media and YouTube, they claimed that it does not have any 

influence on them. It is hard to say whether their claims are true or they do not want to 

admit that Internet opinion leaders could be influential, as seen in research by Westenberg 

(2016). Rather, young people claim that they look to their parents when they wish to 

discuss their political values or decisions.  

 

Young people’s preferences in newspapers, TV, and radio channels differ only in 

small details from the rest of the Czech population. This sample prefers more serious 

newspaper titles such as MF Dnes and Lidové noviny, compared to the most popular 

tabloid newspapers such as Blesk. Idnes.cz, Novinky.cz, and Aktualne.cz. The target group 

also claims that they prefer commercial stations such as TV Nova, Prima Cool, and Evropa 

2 to the public service ones.  

 

If young people choose to consume certain online communication channels, they 

especially use mobile phones. They only prefer a computer or laptop when they watch 

television online. A lack of interest in the use of tablets has been found very interesting.  

 

 The data analysis also showed that young voters are significantly exposed to the 

media and to social media in particular. They spend more than a third of their days with 

some communication channels, not only with social media, but also with newspapers, TV, 

or radio. Parents and schools should pay attention to this trend and include media 
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education in adolescents’ socialization. First-time voters are not just exposed to true news, 

but also to inaccurate news and they should know how to recognize these differences. The 

research showed that the current generation of first-time voters is not used to verifying 

news sources.  

 

At the beginning of the thesis, the author asked several questions regarding the 

political participation of young people such as what is the reason for their lack of interest 

in it and what might possibly change it. The author came to the following conclusion after 

analyzing existing literature and the results of this research. It is clear that current 

communication channels have a dominant position in the lives of young people and 

therefore can serve as a mobilization and educational element. However, the role of the 

family and school is still crucial in the process of political socialization. The family should 

teach and show youth how to use media (e.g. newspaper reading and how to be politically 

involved). The school should teach the same, not just mathematics or Czech language, but 

also the importance of democracy, election, and media work. Most likely political 

campaigns launched shortly before elections will not solely teach young people to be 

politically active on a regular basis.  

 

 Based on the findings described above, the author is convinced that she has 

accomplished all goals she set at the beginning of her work and simultaneously has 

managed to verify the established hypotheses. However, it is important to keep in mind 

that although a large number of respondents participated in the research, certain groups of 

young people were missing, which could affect the research results. The author also 

realizes that this research should be complemented by qualitative research, such as in-

depth interviews with first-time voters. This proposal and the results of this research may 

serve as a subject for further academic work.  
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Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
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období až do ukončení dospívání, tj. do dosažení dvacátého roku. Autorka představuje 
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Příloha č. 5: Vzor dotazníku pro platformu Vyplňto.cz (text) 

Ahoj, 

  

jmenuju se Kamila a aktuálně se snažím dokončit svoje studium na Mediálních studiích na 

Univerzitě Karlově. K úspěšnému dokončení mi můžeš pomoct i ty, a to vyplněním tohoto 

krátkého dotazníku k mé magisterské diplomové práci.  

  

Cílem dotazníku je zjistit, jaká média používáš ve svém každodenním životě, jakým 

způsobem, jaké známé osobnosti, youtubery, instagramery sleduješ a jestli třeba sleduješ i 

aktuální politické dění. Žádná odpověď není správná nebo špatná a celý dotazník je 

samozřejmě anonymní. Odpovídej prosím podle toho, jak danou oblast vnímáš. 

  

Díky moc za tvůj čas a spolupráci. 

Kamila Karasová 

 

Dotazník:  

1. Tvůj věk k 20. 10. 2017 

- 18 

- 19 

- 20 

- 21 

- 22 

- Nejsem v tomto věkovém rozpětí 

 

2. Pohlaví 

- žena 

- muž 

 

3. Místo bydliště 

- Hlavní město Praha 

- Středočeský kraj 

- Ústecký kraj 

- Liberecký kraj 

- Karlovarský kraj 

- Plzeňský kraj 

- Jihočeský kraj 

- Královehradecký kraj 

- Pardubický kraj 

- Kraj Vysočina 

- Jihomoravský kraj 

- Olomoucký kraj 

- Moravskoslezský kraj 

- Zlínský kraj 
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4. Velikost místa bydliště 

- do 999 obyvatel 

- 1.000 – 4.999 obyvatel 

- 5.000 – 19.999 obyvatel 

- 20.000 – 49.999 obyvatel 

- 50.000 – 99.999 obyvatel 

- nad 100.000 obyvatel 

 

5. Se školou, kterou nyní studuji budu mít toto vzdělání 

- Mám základní vzdělání 

- Střední vzdělání s maturitou 

- Střední vzdělání s výučním listem 

- Střední vzdělání bez výučního listu 

- Nástavbové studium 

- Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 

- Vyšší odborné vzdělání (studuji jednu z vysokých odborných škol VOŠ) 

- Vyšší vzdělání (studuji jednu z vysokých škol VŠ) 

 

6. Čteš noviny / magazíny / zpravodajské servery? 

- ano - ne 

 

7. Kolik času denně průměrně trávíš čtením novin / magazínů / zpravodajských 

serverů? 

- do 60 minut 

- 1-2 hodiny 

- 2-3 hodiny 

- 3-4 hodiny 

- 5 hodin a více 

- nečtu noviny / magazíny / 

zpravodajské servery 

 

8. Jaký typ novin čteš? 

- celostátní (př. MF Dnes, Hospodářské noviny, Právo) 

- regionální, místní noviny (př. Deník) 

- zábavně-informační (př. Blesk, Aha) 

- sportovní (př. Deník Sport) 

 

9. Zpravodajství spíše čtu: 

- fyzicky - tištěné noviny, magazíny 

- elektronicky - digitální předplatné, on-line zpravodajské servery 

 

10. Které novinové tituly / magazíny čteš? (pozn. zaškrtnout můžeš maximálně 5 titulů) 

- MF Dnes 

- Lidové noviny 

- Téma 

- Metro 

- 5 plus 2 

- Euro 

- Hospodářské noviny 

- Ekonom 

- Respekt 

- Právo 

- Deník 

- Blesk 

- Aha! 

- Reflex 

- Reportér 

- Forbes 

- jiné (vypiš):

 

 

11. Které on-line tituly čteš? (pozn. zaškrtnout můžeš maximálně 5 titulů) 

- idnes.cz - lidovky.cz 
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- expres.cz 

- ihned.cz 

- aktualne.cz 

- euro.cz 

- novinky.cz 

- denik.cz 

- blesk.cz 

- ahaonline.cz 

- reflex.cz 

- e15.cz 

- echo24.cz 

- parlamentnilisty.cz 

- jiné (vypiš): 

 

12. Na kterém zařízení obvykle čteš on-line zprávy? 

- Počítač / notebook  - Tablet - Mobil 

 

13. Ověřuješ si informace získané z tisku / magazínů / zpravodajských serverů? 

- Informace beru tak jak je čtu a vidím a nemám potřebu je ověřovat. Co je psáno to je 

dáno. 

- Pokud si nejsem jistý/á správností, tak si vygooglim jestli to není jinak, ale to se stává 

sporadicky. 

- Pokud si nejsem jistý/á správností, tak se zeptám rodičů. 

- Sleduji více zdrojů, takže mám přehled o tom co se děje a tím si tedy ověřuji, co je 

správné a co je fake news nebo nepřesné. 

 

14. Sleduješ televizi? 

- ano - ne 

 

15. Kolik času denně průměrně trávíš sledováním televize (započítej i čas, kdy máš TV 

puštěnou pouze jako kulisu)? 

- do 60 minut 

- 1-2 hodiny 

- 2-3 hodiny 

- 3-4 hodiny 

- 5 hodin a více 

- nesleduji televizi 

 

16. Jaké televizní stanice obvykle sleduješ? (Pozn. zaškrtnout můžeš maximálně 5 stanic) 

- ČT 1 

- ČT 2 

- ČT Sport 

- ČT 24 

- ČT art 

- Prima  

- Prima Cool 

- Prima Love 

- Prima Max 

- Prima Plus 

- Prima Comedy Central 

- Nova 

- Nova 2 

- Nova Cinema 

- Nova Gold 

- Nova Action 

- Nova Sport 

- TV Barrandov 

- Óčko 

- jiné (vypiš)

 

17. Sleduješ televizi také na internetu? 

- ano - ne 

 

 

18. Jaké televizní stanice na internetu sleduješ? (Pozn. zaškrtnout můžeš maximálně 3 

služby) 

- Voyo.cz 

- Prima PLAY 

- iVysílání ČT 

- DVTV 

- Seznam zprávy 

- Stream.cz 
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- Youtube.com 

- Obbod 

- Playtvak 

- Netflix 

- Hulu

 

19. Na kterém zařízení televizi obvykle sleduješ on-line? 

- Počítač / notebook  - Tablet - Mobil 

 

20. Ověřuješ si informace získané z televize? 

- Informace z televize beru tak jak jsou a dále je neověřuji. 

- Pokud si nejsem jistý/a správností, tak si googlím, jestli to není jinak. 

- Zeptám se rodičů nebo ve škole, pokud o správnosti pochybuji 

- Sleduji více zdrojů, takže mám přehled o tom co se děje a tím si tedy ověřuji, co je 

správné a co je fake news nebo nepřesné. 

 

21. Posloucháš rádio? 

- ano - ne 

 

22. Jaké radiové stanice posloucháš? 

- Stanice Českého rozhlasu 

- Evropa 2 

- Kiss 

- Frekvence 1 

- Rádio Impuls 

- Rádio Proglas 

- Rádio Zet 

- Jiné (vypiš):  

 

23. Posloucháš rádio také on-line? 

- ano - ne 

 

24. Na kterém zařízení rádio obvykle posloucháš? 

- Počítač / notebook  - Tablet - Mobil 

 

25. Využíváš některou z těch služeb ke streamování hudby? 

- Spotify 

- Pandora 

- Apple Music 

- Tidal 

 

26. Ověřuješ si informace získané z rádia? 

- Nikdy 

- Málokdy 

- Často 

- Vždy

 

27. Posloucháš sociální sítě? 

- ano - ne 

 

28. Které sociální sítě používáš? 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube 

- Snapchat 

- Twitter 

- Tumblr 

- Pinterest 

- Google+ 

- Lide.cz 

- Spoluzaci.cz 

- Flickr 

- jiná: vypiš

 

29. Kolik času průměrně trávíš na sociálních sítích dopoledne - od probuzení do 12? 

- do 60 minut - 1-2 hodiny 
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- 2-3 hodiny 

- 3-4 hodiny 

- 4 hodiny a více 

 

30. Kolik času průměrně trávíš na sociálních sítích odpoledne - od 12 do 18? 

- do 60 minut 

- 1-2 hodiny 

- 2-3 hodiny 

- 3-4 hodiny 

- 4 hodiny a více 

 

31. Kolik času průměrně trávíš na sociálních sítích večer - od 18 do té doby než jdeš 

spát? 

- do 60 minut 

- 1-2 hodiny 

- 2-3 hodiny 

- 3-4 hodiny 

- 4 hodiny a více 

 

32. Na kterém zařízení sociální sítě obvykle sleduješ? 

- Počítač / notebook  - Tablet - Mobil 

 

33. Sleduješ na sociálních sítích nějaké známé osobnosti? Může jít o herce, zpěváky, 

politiky, youtubery, instagramery 

- ano - ne - nevím 

 

34. Na které známé osobnosti si vzpomeneš? 

Vypiš: 

 

35. Myslíš si, že tyto osobnosti mají vliv na tvé rozhodování? 

- určitě ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- určitě ne 

 

36. Sleduješ na sociálních sítích politiky nebo politické strany? 

- ano - ne - nevím 

 

37. Vnímáš příspěvky politiků nebo politických stran pokud se objeví na zdi Facebooku? 

- ano - ne 

 

38. Myslíš si, že příspěvky politiků / politických stran mají vliv na tvé rozhodování? 

- určitě ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- určitě ne 

 

39. Ověřuješ si informace získané ze sociálních sítích? 

- Nikdy 

- Málokdy 

- Často 

- Vždy

 

40. Nakolik si myslíš, že následující lidé/instituce ovlivňují tvé hodnoty / názory / 

rozhodnutí 

Neovlivňují  Spíše neovlivňují  Spíše ovlivňují  Ovlivňují 

Rodiče 

Sourozenci 

Prarodiče 

Spolužáci 

Učitelé 
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Přátelé 

Youtubeři 

Politici 

Politické strany 

Herci & zpěváci 

Televize 

Rozhlas 

Sociální sítě 

Knihy 

Noviny & magazíny 

Internet 

 

41. Nakolik si myslíš, že následující lidé/instituce ovlivňují tvé POLITICKÉ hodnoty / 

názory / rozhodnutí 

Neovlivňují  Spíše neovlivňují  Spíše ovlivňují  Ovlivňují 

Rodiče 

Sourozenci 

Prarodiče 

Spolužáci 

Učitelé 

Přátelé 

Youtubeři 

Politici 

Politické strany 

Herci & zpěváci 

Televize 

Rozhlas 

Sociální sítě 

Knihy 

Noviny & magazíny 

Internet 

 

42. S kým se radíš o svých politických postojích & volebním rozhodnutí? 

- Rodiče 

- Sourozenci 

- Přátelé 

- Spolužáci 

- Kamarádi 

- S nikým 

- Někdo jiný: vypiš 

  

 

43. Máš v plánu se zúčastnit voleb? 

- ano 

- ne 

- nejsem rozhodnut/a 

 

44. Pokud jdeš, nejdeš nebo ještě nevíš, jestli se voleb zúčastníš, ke které straně by ses 

přiklonil/a? Na otázku odpovídat nemusíš, pokud nechceš. 

- ODS 

- Řád národa - Vlastenecká unie 

- Cesta odpovědné společnosti 

- ČSSD 

- Volte pravý blok 
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- Radostné Česko 

- STAN 

- KSČM 

- Zelení 

- Rozumní 

- Svobodní 

- Blok proti islamizaci - Obrana domova 

- OSA 

- Piráti 

- Občané 2011 

- Unie hrdosti, aktivity, vlastenectví, empatie a lidskosti 2017 

- Česká národní fronta 

- Referenfum o Evropské Unii 

- TOP 09 

- ANO 

- Dobrá volba  2016 

- Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 

- KDU-ČSL 

- Česká strana národně sociální 

- Realisté 

- Sportovci pro společnost 

- Dělnická strana sociální spravedlnosti 

- Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 

- Strana práv občanů 

- Národ sobě 

- jiná (vypiš): 

 

45. Uvažuješ třeba i o dalších stranách, pokud ano, které to jsou? Otázka je opět 

nepovinná, pokud nechceš odpovědět. 

- ODS 

- Řád národa - Vlastenecká unie 

- Cesta odpovědné společnosti 

- ČSSD 

- Volte pravý blok 

- Radostné Česko 

- STAN 

- KSČM 

- Zelení 

- Rozumní 

- Svobodní 

- Blok proti islamizaci - Obrana domova 

- OSA 

- Piráti 

- Občané 2011 

- Unie hrdosti, aktivity, vlastenectví, empatie a lidskosti 2017 

- Česká národní fronta 

- Referenfum o Evropské Unii 

- TOP 09 

- ANO 

- Dobrá volba  2016 
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- Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 

- KDU-ČSL 

- Česká strana národně sociální 

- Realisté 

- Sportovci pro společnost 

- Dělnická strana sociální spravedlnosti 

- Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 

- Strana práv občanů 

- Národ sobě 

- jiná (vypiš): 

 

46. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky budeš volit poprvé? 

(Odpověz také ano, pokud jsi prvovolič, ale nemáš v plánu se voleb zúčastnit) 

- ano 

- ne 



 

 

 


