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STRATÉGIE RODIČOVSKEJ MEDIÁCIE

Parental Mediation Strategies

Ján Hacek

Abstrakt

Predkladaná štúdia skúma dosah rodičovských aktivít na deti pri používaní internetu.
Zameriava sa na rodičovskú mediáciu, ktorá je vnímaná ako súhrn činností rodičov
vstupujúcich do vzťahu dieťaťa, rodiča a média. Mnoho rodín v slovenských domácnostiach
čelí dnes novým dimenziám médií, najmä pokiaľ ide o internet. Rodičia nevedia mnoho o
mediačnom procese a deti tak nebývajú povzbudzované k správnemu používaniu medií. Práca
predkladá tri základné stratégie rodičovskej mediácie (aktívnu, reštriktívnu a mediáciu
spoločného sledovania/používania) a ich využívanie pri výskumne. Ponúka najmä teoretické
východiska pre ich následné skúmanie.

Kľúčové slová: Rodičovská mediácia. Dieťa. Rodič. Televízia. Internet.

Abstract

This study examines for the impact of parental activities on children's internet use. It focuses
on parental mediation, which is widely seen to capture the parental activity of the relation
between children and media. Many of our families face up to new dimension of Media in
Slovak traditional households. The parents don't know a lot about Mediation on the Internet
and their children are not encouraged to use the mentioned medium as they should use it. This
paper shows the main strategies of parental mediation (active, restrictive, social co-
viewing/co-using) and their using in the research area. In the present study a theoretical
background of mentioned strategies is solved.
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Rodičovská mediácia

Pojem rodičovská mediácia je v slovenskom prostredí neznámy. Ide o preklad anglického
označenia „Parental mediation“ (Austin at al., 1999; Eastin et al., 2006; Fujioka – Austin,
2002; Livingstone – Helsper, 2008; Moudry, 2008; Phillips, 2000; Waren, 2005; Woolf, 2009;
Youn, 2008) ako rodičovská mediácia. Podľa jednej z definícií ide o modely diskusie medzi
rodičom a dieťaťom v súvislosti s médiami (Fujioka – Austin, 2002).

Na Slovensku sa mediáciou označuje proces, v ktorom tretia nezainteresovaná strana –
mediátor, pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie. Mediácia ako jeden



zo spôsobov riešenia konfliktov sa využíva vtedy, keď sú obe strany v rozbehnutom spore a
nedokážu ho riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v
konflikte zainteresovaná a nerozhoduje o ňom autoritatívne. Pri mediácii nie sú strany
zapojené v konflikte pasívne, ale sami hľadajú spôsob urovnania sporu. Na rozdiel od
súdneho konania sa nehľadá, na ktorej strane je právo, ale vzájomne akceptovateľnú dohodu.
Mediácia teda nie je náhradou za právnu radu. Mediátor nemôže radiť iba niektorej zo strán,
lebo tým by porušil zásadu nestrannosti (Mediácia.info, 2011). 

Zákon o mediácii1 definuje mediáciu ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby
pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu, neobchádzajúc pritom
ani spory v rodinnoprávnych vzťahoch (Mediácie.sk, 2011).   

V prípade rodiny ide o rodinnú mediáciu. Zahŕňa predovšetkým rodinné, partnerské
spory, rozvody, generačné problémy, starostlivosť o deti (Mediácia – mimosúdne riešenie
sporov, 2011). Uvedená definícia mediácie/mediátora len čiastočne vysvetľuje význam
mediácie v spojení s predpokladanou aktivitou rodiča na nej. Spomínaná rodinná mediácia len
minimálne súvisí s rodičovskou mediáciou. Kým prvá forma mediácie predpokladá tretiu
stranu – mediátora, druhá spomínaná robí mediátorom priamo rodiča. 

Rodičovská mediácia, ponímaná v kontexte mediálnych vplyvov a obsahov, pomenúva
a definuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, kde rodič – mediátor vstupuje do vzťahu dieťa –
médium ako sprostredkovateľ jeho obsahov a ochranca pred ich nežiadúcim vplyvom. A
rovnako aktivita rodiča reguluje jeho účinok na dieťa (Bull, 2005; Moudry, 2008). V širšom
význame však ide o súhrn činností rodičov zameraných na vzťah medzi nimi a dieťaťom,
ktoré im vymedzujú úlohu siahajúce nad jednoduché obmedzenia, zahŕňajúce v sebe i
konverzačné a interpretačné stratégie. Spomínané aktivity rodičov sa týkajú aj monitorovania
mediálneho obsahu prijímaného deťmi (Livingstone – Helsper, 2008). 

S podobným zámerom, eliminovať nežiadúci vplyv a nebezpečenstvo na deti, sa dnes
diskutuje aj o mediálnej výchove (Medialnavychova, 2011; Plencner, et al., 2011; Slavíková,
2010), kde je možné nájsť niektoré spoločné vlastnosti s mediáciou. Mediálna výchova sa
spomína predovšetkým v súvislosti s jej vyučovaním v školách a rodine sa venuje menej
pozornosti, ak vôbec. Lebo aj pre vládu je ťažké regulovať mediálne komunikačné prostredie
v súvislosti s rodinným. Preto dodnes len osobné snahy a aktivity rodičov v tejto oblasti
začínajú byť viac oceňované (Livingstone – Helsper, 2008).

Mediácia, internet – vývoj a súčasný stav

V čase, keď boli dnešní mladí ešte batoľatá, bol i internet pre väčšinu ľudí neznámy a spolu s
ním i mobily či počítače. V škandinávskych krajinách má dnes pripojenie do internetu v
domácnosti 90 % mladých a navštevujú web denne. Priemer pripojenia pre celú Európsku
úniu je 60 %, hoci sledovanie televízie ešte stále patrí k hlavnému vypĺňaniu voľného času,
nie však medzi mladými (Boyd, 2008; Livingstone – Haddon, 2009a). Už i skoršie výskumy
poukazujú na stále sa zvyšujúci nárast pripojenia do internetu, najmä v domácnostiach. V
roku 2004 uviedlo 74 % mladých Američanov (8 – 18 rokov), že má pripojenie do internetu
v domácnosti. V Kórei približne 95 % mladých (6 – 19 rokov) používa internet a z nich 92 %
má pripojenie doma, pričom ho považujú za dôležitejší ako televíziu (Lee – Chae, 2007).
Predovšetkým internet mení donedávna tradičné vzťahy na virtuálne2 a prináša spolu s
výhodami aj riziká, ktoré najmä deti nevedia a nedokážu eliminovať. Sú totiž generáciou,
ktorá automaticky vyrastá spolu mediálnymi technológiami a dnešní mladí ľudia už vyrástli s
nimi. Odlišujú sa tak od svojich rodičov, ktorí si na nové technológie zvykajú postupne a
ťažšie.

1 Zákon 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
2 Vzťahy vznikajúce a pokračujúce vďaka možnostiam internetu a online virtuálnym komunitám (Floridi – 

Sanders, 2005).



Norbert Vrabec (2009) vo svojej štúdii predkladá jedny z posledných výsledkov
zodpovedajúcich pomerom na Slovensku. Podobne ako vo vyspelých krajinách, tak aj na
Slovensku, komunikuje väčšina mladých ľudí prostredníctvom sociálnych sietí, programov
podporujúcich čet3. Až 95 % respondentov uviedlo, že je do tejto formy komunikácie
zapojená, pričom sa medzi najpopulárnejšie zaradila služba Pokec, ktorú využíva 85 %
oslovených mladých ľudí. Služby umožňujúce komunikáciu cez internet majú veľké
zastúpenie. Ide o ICQ (41 %), Skype (18 %). Z nových sociálnych sietí, ako sa uvádza ďaľej v
štúdii, je populárny Facebook4  (38 %) a MySpace (7 %). Ako Vrabec uvádza, alarmujúcim je
minimálne používanie internetu v rámci kolektívnych a voľnočasových aktivít. Až 90 %
opýtaných uviedlo, že sa nikdy nepripájalo v školskom klube, knižnici. Online generácia je vo
veľkej miere individualistická. Na jednej strane potrebuje byť s rovesníkmi v neustálom
kontakte a na opačnej strane sa paradoxne pripája do internetu v súkromí domácnosti. Aj tieto
údaje naznačujú, že na Slovensku stále existujú výrazné rezervy v zapojení informačno-
komunikačných technológií do procesu neformálneho vzdelávania a mládežníckych
voľnočasových aktivít (Vrabec, 2009).

Podľa opýtaných detí sa až 27,2 % ich rodičov vôbec nezaujíma. čo robia v internete.
Pozitívne je, že niektorí rodičia sa zapoja do aktivít detí v internete. Ako uvádzajú deti,
rodičia sa chodia aspoň občas pozerať, aké stránky navštevujú, prípadne kontrolujú históriu
stránok ktoré navštívili (Gregussová – Kováčiková, 2010). Spomenuté štúdie naznačujú, že sa
používanie médií, predovšetkým internetu, začalo striktne viazať na domáce prostredia,
podporujúc tak individualizmus a postupné nahrádzanie interpersonálnej komunikácie. Aký
význam bude mať, vzhľadom na opisovanú situáciu, pripravovaná mediálna výchova v
školách? Z výsledkov výskumu Gregussovej a Kováčikovej (2010) vyplýva, že takmer všetky
skúmané deti (97,2 %) majú prístup do internetu, bez rozdielu medzi ročníkmi. Rozdiely
nachádzame iba v miestach pripojenia. Deti z mesta (50 – 60 %)  majú častejšie pripojenie do
internetu vo svojej izbe ako deti z vidieka (30 %). Ak rodič realizuje určité formy reštrikcií,
týkajú sa len obmedzenia času pripojenia do internetu, prípadne zakázaných stránok. Len 26,8
% detí uvádza, že majú doma pravidlá upravujúce používanie internetu (Gregussová –
Kováčiková, 2010). 

Pri pohľade na čas, ktorý deti strávia online, v porovnaní s inými aktivitami, sa do
popredia dostáva potreba rodičovskej mediácie. Rodičia sa nachádzajú v situácii, ktorá ich
pobáda denne hľadať rovnováhu medzi sociálnymi či vzdelanostnými výhodami medií a
negatívnym vplyvom mediovaných5 obsahov. Ide vo veľkej miere o vplyv na postoje,
správanie a bezpečnosť detí. Rodičia však často vnímajú vplyv na iné deti intenzívnejšie ako
na svoje vlastné. Snažia sa regulovať používanie medií veriac, že minimalizujú nástrahy a
naopak, umožňujú deťom rozvíjať ich schopnosti (Livingstone, Helsper, 2008). Je všeobecne
prijímané tvrdenie, že detský divák je dnes schopný väčšieho poznávania, ako sa
predpokladalo v minulosti (Warren, 2005) bez ohľadu na typ médiá. 

Rodičovská mediácia ako skúmaný fenomén sa začala objavovať  postupne spolu s
prenikaním televíznych prijímačov do domácnosti. V tejto súvislosti sa ustálilo pomenovanie
televízna mediácia6, alebo rodičovská mediácia televízneho obsahu7, aj keď vo všeobecnosti
ide stále o rodičovskú mediáciu8. V českom prostredí sa objavuje pomenovanie rodinná
mediálna výchova (Šeďová, 2006), ktorá svojou podstatou vystihuje rodičovskú mediáciu v
našom vnímaní.

3 Z angl. chat – v slovenčine sa píše sa foneticky čet (Wilson, 2005; Zodpovedne.sk, 2011). 
4 Môžeme sa oprávnene domnievať, že popularita sociálnej siete Facebook od realizácie spomínaného 

výskumu stúpla a poradie jednotlivých služieb poskytujúcich komunikáciu sa zmenilo.
5 Sprostredkovaných, prenášaných.
6 Television mediation (Valkenburg et al., 1990).
7 Parental mediation of television content (Austin, 1999).
8 V tejto súvislosti budeme v práci používať pojem rodičovská mediácia, stratégia rodičovskej mediácie a 

mediačná stratégia rodiča ako označenie pre rovnakú aktivitu.



Rozdelenie doterajších výskumov, ktoré sa venujú rodičovskej mediácii zahŕňa tri
hlavné skupiny (Valkenburg et al., 1999):

 výskumy zamerané na účinnosť televíznej mediácie,
 výskumy orientované na rôzne typy mediácie, ktoré predchádzali dnešnému ustálenému

definovaniu ich typov,
 výskumy zamerané na výskyt televíznej mediácie v domácnosti.

So zmenou mediálneho prostredia sa vytváral na jednej strane nový pohľad na účinky
mediálnych obsahov (Cotterell, 2007; Kirsh, 2010) a na druhej strane vznikali teórie ako
eliminovať ich nežiadúci vplyv predovšetkým na deti (Livingstone, 2009). S príchodom
elektronických médií, najmä internetu, sa zmenilo i zameranie rodičovskej mediácie – od
televízie k internetu. Jej definícia či význam (Eastin et al., 2006; Livingstone – Haddon,
2009b; Livingstone – Helsper, 2008; Lwin et al., 2008; Lee – Chae, 2007; Youn, 2008) sa tým
nezmenil a autori výskumov ho väčšinou preberali rovnako ako aj merania či delenia
súvisiace s jej meraním. Pri pohľade na televíznu mediáciu vidíme, že zjednotením viacerých
postupov sa celkom jednoznačne klasifikovali jej viaceré štýly, ktoré rodičia praktizujú.
Preskúmaním všetkých štúdií boli vytvorené, napriek neustále pokračujúcim zmenám a
skúmaniu, štyri súhrnné typy televíznej mediácie – reštriktívna, aktívna, „spoločné
sledovanie“9 a nezameraná mediácia (Valkenburg et al., 1999). Na definovanie ich následného
vzťahu k internetu (Youn, 2008) je potrebný exkurz do obdobia, kedy sa jednotlivé typy
mediácie realizovali v pôvodnom význame, v chápaní v súvislosti  s televíziou.

Tri východiskové typy pôvodnej televíznej mediácie
Reštriktívna televízna mediácia

Jedným z východiskových typov mediácie je reštriktívna mediácia 10, niekedy nazývaná aj ako
vytváranie časových pravidiel11. Rodičia určujú pravidlá pre sledovanie televízie alebo naopak
zakážu sledovať určitý obsah. Napríklad môžu stanoviť čas, kedy má dieťa dovolené sledovať
vopred vybraný obsah (Valkenburg, 1999). Rodičia sú na jednej strane aktívni v reštriktívnej
mediácii kvôli ich obave nad časom dieťaťa pred obrazovkou a na druhej strane kvôli obsahu,
ktorý dieťa prijíma. Výskumy ukazujú, že rodičia sú reštriktívni najmä, keď je dieťa
neschopné alebo neochotné podriadiť sledovanie televízie ich požiadavkám a želaniam, alebo
ak ich ignoruje rovnako ako aj rady, ktoré mu majú pomôcť rozlíšiť vhodný a nevhodný
obsah. 

Štúdia Kaiser Family Foundation „Generation M2“ (2010) uvádza výsledky národnej
reprezentatívnej vzorky rodín s deťmi, kde 46 % domácnosti má pravidlá týkajúce sa
sledovania televízie. Len 13 % má aj pravidlá týkajúce sa obsahu a 14 % domácností má
určené časové limity. Zvyšok tvorí väčšina s pravidlami – „najprv práca a úlohy, potom
televízia“. 

Reštriktívna mediácia je spájaná s pozitívnymi výsledkami, ale výskum (Moudry,
2008) ukazuje, že obmedzený obsah môže viesť i k nechceným dôsledkom – menej pozitívne
postoje voči rodičom oproti pozitívnemu vzťahu k zakázanému či obmedzovanému obsahu. A
to vedie k sledovaniu spomínaného obsahu s rovesníkmi, vyhýbajúc sa tak vplyvu rodičov.
Postoje rodičov voči médiám ich môžu viesť k reštriktívnej mediácii týkajúcej sa ich deti, a to
v prípade uvedomenia si, že médiá (televízia, internet) ich povzbudzujú k väčšej agresivite

9 Spoločné sledovanie televízie rodiča s dieťaťom – typ televíznej mediácie. Ide o preklad anglického
označenia „co-viewing“ ako „spoločné sledovanie“. V prostredí internetu sa používa označenie „co-using“
ako „spoločné používanie“. Ide o typ rodičovskej mediácie v internete, ktorý budeme v práci používať.
Používame označenie: mediačná stratégia „spoločného používania“, mediácia „spoločného používania“
a „spoločné používanie“. V skúmaných výskumoch sú uvádzané všetky spomínané označenia.

10 Restrictive mediation.
11 Times rule making.



alebo naopak k bojazlivým reakciám na podnety okolia. Vo všeobecnosti, ak rodič verí alebo
si uvedomuje vplyv medií, realizuje častejšie reštriktívnu mediáciu. Pohlavie dieťaťa 12

(Moudry, 2008) nemá vplyv na pravidla týkajúce sa sledovania televízie. 
Niekoľko štúdií poukazuje na skutočnosť, že ak sú postoje rodičov silno zamerané

proti televízii, existuje vysoká pravdepodobnosť ich zapojenia sa do všetkých typov mediácie.
Ako ďalej uvádza Warren (2005), matky realizujú mediáciu omnoho častejšie ako otcovia,
hoci ďalšie súčasné štúdie nepotvrdili výraznejšie rozdiely. 

Pravidlá, ktoré rodičia určia, sa odlišujú v závislosti od veku dieťaťa. Rodičia dnes už
našli vhodný spôsob ako obmedziť sledovanie televízie trojročnému dieťaťu, ale pri
päťročnom sa im to už nedarí. (Phillips, 2000). Rovnako sa potvrdilo, že zvyčajne určujú viac
pravidiel pre mladšie deti a dievčatá vo všeobecnosti ako pre svoje staršie deti a chlapcov.
Väčšie rodiny a tie, kde aj matka pracuje, majú sklon len k niektorým obmedzeniam
týkajúcich sa mediálneho obsahu. Čiastočná reštriktívna mediácia existuje i v rodinách, kde
rodičia trávia veľa času mimo ne a pobádajú svoje deti k väčšej sebadisciplíne. S reštriktívnou
televíznou mediáciou súvisí aj používanie takzvaného v-čipu13 (Eastin et al., 2006), ktorý
pomáha blokovať programy, určené výlučne pre dospelých, aby sa prenášali do televízie v
domácnosti. Je to jedna z technických možností, ako blokovať nežiadúce programy v televízii
podobne, ako sú rodičovské zámky a stanovenie vopred vymedzeného času na sledovanie
televízie.

Aktívna televízna mediácia

Aktívna mediácia14 (Austin, 1993) je druhým typom televíznej mediácie. Niekedy sa nazýva
tiež ako náučná, poučná15 alebo hodnotiaca16. Odkazuje na proces diskusie o televíznom
programe pred a po jeho skončení. Príkladom aktívnej mediácie sú rodičia, ktorí deťom
vysvetľujú, čo práve videli, že niektoré veci v televízii neexistujú v reálnom živote, poukážu
na dobré i zlé veci a rovnako vysvetlia príčiny konania televíznych postáv (Valkenburg, et al.,
1999). Ako uvádza Moudry (2008), rodičia môžu použiť témy a hodnoty videné v televízii na
posilnenie tých vlastných u svojich detí v rodine.

Ak sú deti vystavované tomu, čo je esteticky a morálne dokonalé, podporuje sa ich
schopnosť hodnotiť a rozvážne rozlišovať (Benedikt XVI, 2011). Výhoda aktívnej mediácie,
diskusie rodičov s deťmi je v neobmedzenom čase, ktorý nezávisí od času pred obrazovkou
(Moudry, 2008). Primárnym zdrojom informácií pre deti sa môžu stať tie, ktoré dieťa získa
práve v diskusií s rodičom. Deti majú sklon posudzovať a interpretovať mediálne odkazy
často viac kriticky ako ich rodičia. Diskusia spojená so sledovaním televízie a rodičovská
mediácia zahŕňajú v sebe tri zložky.

 kategorizácia – poukázanie na to, ako a či vôbec odráža televízia skutočný svet
 potvrdenie/schválenie - vyjadrenie súhlasu alebo odsúdenie videného mediálneho

obsahu,
 doplnenie – poukázanie na užitočnosť informácií z televízie spolu s dôrazom na ich

využitie.

12 Chlapci a dievčatá boli zastúpení 45 % a 46 %.
13 V-čip je všeobecný pojem pre technológie používané v televíznych prijímačoch v USA a Kanade. Umožňuje

blokovanie programov na základe ich zaradenia sa v jednej zo štyroch kategórií, ktoré sú hodnotené vzhľadom
na vek dieťaťa. V-čip neblokuje spravodajstvo a športové vysielanie. Televízory vyrobené pre trh Spojených
štátov musia od roku 1999 obsahovať V-čip technológiu, ktorá funguje na základe rozdelenia vhodnosti
programov pre deti, s cieľom udržať si tie staršie. Programy, ktoré sú pre dieťa nevhodné, sa zablokujú, ak
rodič použije heslo na televíznom prijímači a nastaví určitý stupeň ochrany (V-chip , 2011).

14 Active mediation.
15 Instructive.
16 Evaluative.



Všetky tri formy majú pomôcť odmietnuť či naopak podporiť mediovaný obsah s
dôrazom na skutočnosť, že niečo je/nie je skutočné, niečo je/nie je správne, niečo je/nie je
aplikovateľné v normálom živote (Austin, el al., 1999). Vo všeobecnosti (Fujioka – Austin,
2002) vieme stále pomerne málo o rodičovskej motivácii diskutovať o mediálnych obsahoch a
o výsledkoch týchto diskusií. Synonymom aktívnej mediácie je už spomínaná hodnotiaca
mediácia, pod ktorú sa zaraďuje (Eastin et al. 2006) „spoločné sledovanie” a
interpretačná/výkladová mediácia17. 

Nakoľko existuje niekoľko podobných rozdelení rodičovskej mediácie, kde sa
jednotlivé zadelenia zvyknú čiastočne prekrývať (Eastin et al., 2006; Phillips, 2000;
Valkenburg et al., 1999), budeme sa pridŕžať rozdelenia (Valkenburg et al., 1999), kde
„spoločné sledovanie” existuje ako osobitná kategória so svojimi špecifikami. Pokiaľ Eastin
et al. (2006) opisuje hodnotiacu mediáciu, respektíve jej druhú spomínanú časť, zhoduje sa
tým s definíciou aktívnej mediácie (Valkenburg et al., 1999). Výskumy interpretačnej
(aktívnej) (Valkenburg et al., 1999) mediácie ukazujú, že diskusia dieťa – rodič môže
znižovať riziko neželaného mediálneho vplyvu. Štúdia, kde boli deti z tretieho, šiesteho,
deviateho ročníka, potvrdila, že diskusia s rodičmi o obsahu v televízii im pomáhala utvárať si
reálne predstavy o svete. Deti, ktorých rodičia pobádali v väčšej diskusii, mali skôr sklon
odmietnuť sociálnu realitu prezentovanú médiami (Eastin et al., 2006), navyše aktívna
mediácia jednoznačne predvídala nedôverčivosť adolescentov voči televíznemu obsahu
(Austin, 1993). Tie deti, ktoré nadmerne často sledovali televíziu bez akýchkoľvek
obmedzení, neboli schopné kriticky posúdiť jej obsah a mali slabé schopnosti pochopiť dej a
reklamu (Eastin et al., 2006).

Televízna mediácia – „spoločné sledovanie“

„Spoločné sledovanie” sa vzťahuje na čas, kedy dospelí a deti sledujú televíziu spoločne a
vymieňajú si zážitky z toho, čo vidia, ale nezaoberajú sa diskusiou o obsahu a programe.
„Spoločné sledovanie” je považované za formu mediácie, pretože sa potvrdilo, že má
pozitívne účinky na deti. Napríklad, rodičia a deti uviedli, že sa cítia bližšie jeden druhému po
skončení sledovania spoločného programu. Deti sa naučili viac o ľudských vzťahoch z
rodinných programov, pokiaľ ich sledovali spoločne s rodičmi, ako v prípade, že ich sledovali
samé (Valkenburg et al., 1999).

Podľa niektorých tvrdení (Eastin et al., 2006) nemusí však tento spôsob mediácie
nutne znamenať, že rodič s dieťaťom počas sledovania televízie komunikuje. Bez veľkých
obáv z vplyvu negatívneho obsahu na deti si s nimi niektorí rodičia sadnú pred televíziu kvôli
zábave alebo z dôvodu, že chcú stráviť čas spolu (Valkenburg et al., 1999). Štúdia (Austin et
al., 1999) rovnako potvrdzuje, že „spoločné sledovanie” ako jedna z foriem rodičovskej
mediácie nie je ešte nevyhnutným predpokladom pre fungujúcu kritickú diskusiu medzi
dieťaťom a rodičom. Ukazuje sa ale, že čím je čas strávený pred obrazovkou väčší, tým je
menšia kritická diskusia o mediálnom obsahu. Nie je však vylúčené, že „spoločné sledovanie”
vo vyrovnanom prostredí rodiny odráža aj túžbu po vzájomnom zdieľaní zážitkov z videného.
Existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa k sledovaniu spoločného programu pridajú skôr deti k
rodičom ako naopak. Napriek tomu rodičia často neprejavujú snahu zamerať sa na
vzdelávanie detí počas sledovania televízie (Moudry, 2008). Ako sa však ďalej uvádza
(Nathanson 2001), „spoločné sledovanie" je spájané s pozitívnymi postojmi rodičov voči
televízii. Rodičia, ktorí majú vo všeobecnosti pozitívny postoj k televízii, majú menšie obavy
z jej negatívneho vplyvu na dieťa, k čomu patrí zvyšovanie času, kedy sledujú televíziu spolu
s dieťaťom. Výskum (Moudry, 2008) na druhej strane ukázal, že hoci je v tomto type
mediácie často minimum aktivity zo strany rodiča, v ideálnych podmienkach môže mať
spoločné sledovanie mediálnych obsahov na dieťa podobný vplyv ako aktívna mediácia.

17 Interpretive mediation.



Pokiaľ však realizácia mediácie „spoločného sledovania” narastá spolu s vekom dieťaťa,
úpadok pravidiel a aktívnej diskusie býva dramatický (Warren et al., 2002).

Nejasná/neurčitá televízna mediácia

Nejasná mediácia18 je posledným definovaným typom (Abelman – Petty, 1989; Valkenburg et
al., 1999) medzi typmi televíznej mediácie. Je popisovaná ako mediačný typ zahŕňajúci v sebe
neusporiadaný a voľný prístup rodičov k televízii.

Hoci sa vo výskumoch nejasná mediácia používala ako samostatne definovaná
(Abelman – Petty, 1989) spolu s presne vymedzenými otázkami, ktoré sa používali na jej
meranie, predsa existuje niekoľko bodov, ktoré ju vyčleňujú od predchádzajúcich typov
televíznej (rodičovskej) mediácie. Problémom sú otázky na zisťovanie výskytu nejasnej
mediácie u rodičov alebo detí19.

Jednotlivé položky sa tu javia ako obsahovo nesúvisiace, preto aj meranie založené na
nich nie je validné. Koeficient vnútornej konzistentnosti20 je vo všeobecnosti nízky. Je preto
možné, že nejasná mediácia je “metodologický artefakt” pochádzajúci z príliš horlivej
interpretácie položiek, ktoré sa napasovali do jedného súboru (Valkenburg et al., 1999).
Navyše aktivity rodičov realizujúcich nejasnú mediáciu, napríklad diskusie o sledovanom
obsahu, sú menej bezprostredné ako pri aktívnej mediácii (Abelman – Pettey, 1989).

Metóda na meranie typu rodičovskej mediácie

Vo výskumoch zameraných na rodičovskú mediáciu v internete sa používajú tri formy 21

pôvodne televíznej mediácie (Valkenburg et al., 1999; Waren, 2005), ktoré boli adaptované v
podmienkach internetu a ktoré sú definované vo viacerých výskumoch zameraných naň
(Bross, 2005; Buijzen et al., 2008; Eastin et al., 2006; Heim et al., 2007; Lee – Chae, 2007;
Livingstone, 2003; Livingstone – Helsper, 2008; Lwin et al., 2008; Phillips, 2000; Rosen et
al., 2008; Tabone – Messina, 2010; Valcke et al., 2010; Vandewater et al., 2005; Van Rompaey
et al., 2002). 

 Typ nástroja
Metóda na meranie typu rodičovskej mediácie používa prevažne dotazníkovú metódu

získavania dát.

 Cieľová skupina
Ide o skúmanie detí ako aj rodičov, pričom sa tie isté položky/otázky upravia priamo

pre dieťa a rodiča.

 Opis nástroja
Výskumy zamerané na rodičovskú mediáciu sa štandardne zameriavajú na frekvenciu

mediácie, príčiny odlišných štýlov mediácie a jej efekt (Phillips, 2000). Ide o súbor pätnástich
položiek, ktoré sú rozdelené do troch skupín po päť a každá skupina obsahuje položky určené
na meranie jedného z opisovaných typov mediácie (Tabuľka 1). Rodičia vyjadria mieru
súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdeniami. Každá z položiek je predkladaná formou otázky a
začína slovami – „Ako často ...?”. Rodič na Likertovej škále označí, nakoľko sa stotožňuje s
jednotlivými tvrdeniami.

18 Unfocused mediation.
19 Problémom môžu byť triády (otec – matka – dieťa) a keď sa použije klastrová analýza.
20 Cronbachová alfa je v rozsahu od ,50 do ,65.
21 Nazývané aj ako merné škály.



Tab. 1: Príklad: Nástroj na meranie aktívnej mediácie (dieťa)

1
2
3
4

Ako často sa ti otec/matka snaží pomôcť pochopiť, čo sleduješ v internete?
Ako často ti otec/matka zdôrazňuje, že niektoré veci v internete sú dobré?
Ako často ti otec/matka zdôrazňuje, že niektoré veci v internete sú zlé?
…

Pôvodná Likertová škála je pri výskumoch používajúcich nástroj na meranie typu
rodičovskej mediácie štvorpoložková. Odpovede môžu nadobúdať hodnoty: nikdy, zriedka,
niekedy, často22 (Valkenburg et al., 1999). Realizácia výskumu rodičovskej mediácie a
získavanie dát boli v sledovaných výskumoch rôzne. Niektorí respondenti boli navštívení
doma a v 40 minútovom rozhovore odpovedali na otázky (Livingstone – Helsper, 2008) a iní
vypĺňali dotazník (Lee – Chae, 2007). V pôvodnom výskume (Valkenburg et al., 1999),
neobchádzajúc ani ostatné (Lee – Chae, 2007; Phillips, 2000; Warren, 2005), boli odpovede
na otázky získavané pomocou telefonických rozhovorov z náhodnej vzorky medzi
holandskými rodičmi (n = 519), ktorí mali jedno alebo viac detí od päť do dvanásť rokov.
Reprezentatívnosť viacdetných rodín bola ošetrená. Ak mal respondent viac ako jedno dieťa v
spomínanom vekovom rozsahu, bol požiadaný, aby svoje odpovede smeroval len k jednému
dieťaťu (Valkenburg et al., 1999).

Dotazníková forma získavania dát bola tiež typická pre niektoré výskumy (Phillips,
2000; Warren, 2005) a vyskytol sa i postup, pri ktorom rodičia vypĺňali dotazník za deti a za
seba (Warren, 2005). Pri väčšine spomínaných výskumov ide predovšetkým o získanie
určitých demografických údajov a mieru súhlasu s predloženými tvrdeniami v súbore otázok.
Uvádzané skupiny otázok na meranie troch typov mediácie sú v niektorých výskumoch
podrobené faktorovej analýze, pomocou ktorej sa ukážu latentné premenné. Redukuje sa tak
množstvo pôvodných premenných. Interpretujú sa potom iba významné, navzájom súvisiace
premenné (Warren, 2005). 

Za obmedzený prístup pokladajú niektorí to, že sa výskum zameraný na zistenie typu
rodičovskej mediácie realizuje predovšetkým v domácnostiach. Deti a ich konfrontácia z
médiami mimo rodiny ostáva často mimo zámeru výskumov a detskú konfrontáciu s médiami
vo vonkajšom prostredí nerieši (Phillips, 2000).

Mediácia – internet vs. televízia

Za zistenie a meranie typu rodičovskej mediácie v internete, ktorú vždy reprezentuje vybraná
vzorka rodičov, sa používajú metódy, vychádzajúce z metód merajúcich rodičovskú mediáciu
v súvislosti s televíziou.

Výskum zameraný na nové média, predovšetkým na internet, sa momentálne len
začína. Na rozdiel od televízie, ktorá bola a je podrobovaná kritickým výskumom od čias,
kedy vznikla. Ale aj výsledky spomínaných výskumov, ako sa ukazuje, majú k používaniu
online medií blízko. Existuje mnoho podobností medzi obsahom či sledovaním televízie a
internetom. Obe médiá ponúkajú napríklad správy a zábavu v čase, keď to vyhovuje
recipientovi. Každé z nich ponúka obrazy udalostí, ktoré sa dejú denne po celom svete,
internet má však výhodu rýchlejšej aktualizácie. 

Médiá „založené na obrazovke” prinášajú denne zábavu, informácie a šport spolu s
reklamou. Tieto podobnosti by mohli vysvetľovať, prečo výsledky, ktoré výskumníci
nachádzajú medzi konzumentmi televízie a internetu, idú často ruka  v ruke. Televízia je cesta
k webu, vyzerá ako web, ktorý môže byť riadený recipientom (Phillips, 2000). Ide o spätnú
väzbu, ktorú umožňuje tak web, ako aj televízia, hoci tá v oveľa menšej miere. Tí, čo sledujú

22 Never, rarely, sometimes, often (Valkenburg et al., 1999).



televíziu, sa často zvyknú obrátiť na web kvôli dodatočným informáciám o programe. Aj
preto niektorí zvyknú označovať televíziu a internet ako paralelné médiá (Phillips, 2000), kde
jedno určitým spôsobom dopĺňa druhé. 

Aj rodičia pri realizácii mediácie preberajú alebo sa čiastočne inšpirujú mediačnými
stratégiami, ktoré boli definované primárne pre televíziu (Livingstone – Helsper, 2008). Aj
kvôli silným vzťahom medzi televíziou a internetom je namieste uvažovať o tom, že mnoho
výskumov zameraných na televíziu môže byť aplikovaných na rodičovskú mediáciu v
internete (Phillips, 2000). Obe médiá ponúkajú svoje obsahy prostredníctvom obrazovky –
majú podobný spôsob prijímania obsahu. Internet je variabilný a nekoncentruje sa na vopred
vymedzené publikum, a predsa ponúkaným obsahom publikum diverzifikuje. Televízia v
posledných rokoch prešla viacerými zmenami týkajúcimi sa obsahovej i technickej stránky.
Digitalizácia podnietila vznik nových televízií alebo viacerých programových služieb pod
zastrešením jednej televízie, čoho dôsledok je aj špecializácia jednotlivých kanálov na určitú
cieľovú skupinu. S príchodom nových médií sa musia rodičia vysporiadať s ich často
škodlivým vplyvom na dieťa o to viac, ak má dieťa pripojenie do internetu vo svojej izbe. 

Televízia a internet sa často nevylučuje ani pri vzájomnom používaní. Podľa americkej
štúdie je 93 % mladých a 94 % rodičov zapojených do online komunikácie. A 51% z rodičov
sa pripája do internetu denne. Je napríklad pozoruhodné, že 56 % rodín má zapnutú televíziu
počas večere (Moudry, 2008).

Ako už bolo spomenuté, podobnosť medzi televíziou a internetom podnietila nárast
výskumov zameraných na rodičovskú mediáciu v internete, pričom sa niektoré definície a
metódy preberajú z predchádzajúcich – z televíznych. Existuje celkom preukázateľný počet
výskumov zameraných na typy rodičovskej mediácie, ktoré boli neskôr adaptované v
prostredí internetu. Nathanson (2001) vymenúva tri typy rodičovskej regulácie médií
vzhľadom na deti. Spomína už opisovanú aktívnu, reštriktívnu mediáciu a mediáciu
„spoločného sledovania“. Podobné definície a popis jednotlivých typov nachádzame aj v
iných výskumoch televíznej mediácie (Valkenburg et al., 1999) ako aktívnu či poučnú
mediáciu, určovanie pravidiel alebo reštriktívnu mediáciu a „spoločné sledovanie“. Tieto
mediačné stratégie môžu byť vo všeobecnosti aplikované na všetky médiá (Livingstone –
Helsper, 2008). Mediačné stratégie a spôsoby ich meraní sa použili pri televízii (Austin et al.,
1999; Valkenburg et al., 1999; Vandewater et al., 2005; Warren, 2005), a aplikovali sa aj pri
skúmaní vplyvu videohier na deti (Nikken – Jansz, 2006). Existuje predpoklad, že rodičia
používajú podobné stratégie aj pri internete (Livingstone – Helsper, 2008). Je pozoruhodné,
že aj vo vzťahu k rodičovkej mediácii videohrier boli definované tri podobné stratégie –
reštriktívna, aktívna a mediácia „spoločného hrania“23 (Nikken – Jansz, 2006). Vychádzajúc z
ustáleného prístupu rodičov predpokladáme, že budú používať opísané rodinné mediačné
stratégie aj v internete. Na druhej strane je rovnako možné, že sa budú usilovať a zároveň
budú nútení hľadať nové stratégie kvôli zvyšovaniu online rizika, o ktorom dnes počúvajú,
hoci mu často sami nerozumejú. 

Rozdiel medzi televíznou mediáciou a internetom je v tom, že rodičia môžu
jednoduchšie realizovať pravidlá týkajúce sa jeho používania. Ide o zákazy alebo aktivity
obmedzujúce jeho používanie a technické obmedzenia týkajúce sa filtrovania a blokovania
určitého obsahu. Tieto činnosti sa celkom jasne ukázali na základe faktorovej analýzy, kde je
vnútorná interaktivita podľa očakávania, súčasťou internetu a nie televízie (Livingstone –
Helsper, 2008).

Teoretické východiská naznačujú potrebu venovať väčšiu pozornosť spomínaným
stratégiám rodičovskej mediácie a mediálnej výchove vo všeobecnosti. Ukazuje sa, že je
dôležitejšie začať s mediálnou výchovou už v rodine, nakoľko škola má často obmedzené
možnosti na to, aby naučila deti rozlišovať dobré od zlého, škodlivé od toho čo dokáže
vzdelať. Rodičovská mediácia však predpokladá mediálne kompetencie rodičov, ktoré sú
podmienkou pre správne fungovanie mediačných stratégií v rodine.

23 Co-playing.
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