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Proč mladá generace málo čte (noviny)? 
Jan Tuček  |  září 2016 



Jsou jiní 

Dnešní mládež je hrozná, ale 
horší je, že už k ní nepatříme. 

[Karel Čapek] 

Všichni víme, jak 
vychovávat cizí děti. 

[Jiří Žáček] 

Proč nepotřebuju školu: 
- na angličtinu mám Google Překladač 
- na matiku mám kalkulačku 
- česky umím 
- na ostatní mám Google Vyhledávač. 



Mají příliš mnoho možností 
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Sledování TV 

Četba knih 

Internet  

Sledování videa, DVD  

Elektronické hry  

Poslouchání hudby  

Poslech rádia 

Poslech mluveného slova  

Hraní online her na internetu 

Četba komiksů, časopisů 

Denně, skoro denně 

Aspoň jednou týdně 

Průměrný počet dnů za rok 
online 

Čemu se věnují děti ve věku 6-14 let 

Zdroj: MediaResearch 



Často jim pouštíme televizi! 

 ale současní 15-29letí místo TV 
konzumují online média 
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Počet hodin u obrazovky podle věku 

Zdroj: MediaResearch 



 50 % rodičů svým dětem pravidelně 
čte/četlo 

 čtení dětem se dědí – rodiče, kterým jejich 
rodiče četli, svým dětem také čtou 

 

 50 % čte občas nebo vůbec – hlavně proto, 
že nemají čas 

 prarodiče by dětem četli  - ale nejsou s nimi 
tak často, neuspávají je nebo mají zdravotní 
problémy 

Málo jim čteme 

Mami, budeš nám číst? 

Za chvilku… 

Ty tvoje chvilky! 

„Učitelé a novináři jsou debilové.“ 
„Rodiče nestíhaj a dlabou na děti.“ 
„Prarodiče by chtěli dětem číst, ale neviděj na to.“ 
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Radši si pustí video než by četli článek 

Zdroj ukázek: Respekt 

 jsou pohodlní 
 preferují multitasking 
 preferují vícerozměrné vyprávění 



 čtenost deníků u mladých stagnuje 
 čtenost časopisů u mladých klesá  

 
 časopisy pro dospělé: 
- rodiče méně kupují => méně se k 

mladým dostanou a klesá jejich čtenost 
- u 12-14letých klesly všechny sledované 

časopisy pro dospělé 
- u 15-18letých narostla čtenost Nedělního 

Sportu, Nedělního Blesku, TV Max, Elle a 
Epochy 

 deníky: 
- čtou hlavně Deník, Metro a Sport 

 

Časopisy a tisk (jim) málo kupujeme 
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Podíl čtenářů v populaci 
podíl čtenářů mezi dětmi 12-14 let 
Podíl čtenářů mezi dětmi 15-18 let 

Tisk celkem 

Deníky celkem 

Časopisy celkem 

Pozn.: Jedná se o čtení titulů v delším období. 



 čtenost časopisů pro děti a mládež klesá 
 některé tituly, které byly ještě v r. 2010 

nejoblíbenější, přestaly vycházet - Bravo, 
Bravo Girl!, Dívka, Cosmogirl 

 ABC se podařilo získat starší čtenáře 
(nárůst u skupiny 15-18letých) 

Naštěstí je tu Ábíčko 

Počet 12-14letých čtenářů: 
ABC 85 tis. 
Popcorn 52 tis. 
Top dívky 41 tis. 
 
Počet 15-18letých čtenářů: 
ABC 83 tis. 
Top dívky 71 tis. 
Popcorn 67 tis. 



 Děti kopírují čtenářský vzorec rodičů a sourozenců 

 

 Vzdělanější lidé (rodiče) vedou děti ke čtení 

 Vzdělanější lidé sami více čtou 

 Děti, které čtou mají lepší výsledky (matematika, 
slovní zásoba), paměť a schopnost koncentrace 

Nejdůležitější je náš vlastní příklad… 

Pozn.: Podíly v populaci  
20-60letých žijících v páru 

Bez PC/mobilu: 
3/4 neumějí 
komunikovat 

s bankou 

2/3 neumějí 
plánovat 
cestu s 
mapou 

1/2 nepřeloží 
slovíčko z AJ 

1/2 si 
nevybere 
dovolenou 

1/4 si 
nepamatuje 

ani svoje 
telefonní 

číslo 

1/5 by 
nemohla 

komunikovat 
s partnerem 

⇒Mentálně zakrňujeme (blbneme!), 
    nic si nepamatujeme… 
   …digitální demence 
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Čtení knihy aspoň 15 
minut v kuse 

Téměř každý den Aspoň jednou týdně Méně často Téměř nikdy, vůbec 

hlavní důvod: čtení je nebaví 
          (umějí vůbec) 

Přitom my (populace/rodiče) sami málo čteme! 

Nerudu jsem 
vyloženě 

hltal. 

Hynaise 
jsem znala 
osobně. 

Osudy 
dobrého 
vojáka 

Švejka od… 
…Michala 
Haška…to 

bylo dobrý! 



 klesá úroveň tiskovin 

 rychlé informace, články jsou živým přenosem a 
není čas na hlubší analýzu tématu, někdy ani na 
ověření zdrojů 

 chybí kvalitní novináři 

 současný obsah = hlavně překlady, kopírování, 
sdílení 

Papír snese všechno, online snese víc 

Představte si to ticho, 
kdyby lidé říkali jen to, co 

vědí. 
[Karel Čapek] 

V dobách všeobecného 
blábolu cena mlčení 
nehorázně stoupá. 

[Jiří Žáček] 



Škola nevede ke čtení 

„Chtělo by to, Tučku, i 
jiný žánr než 

dobrodružné příběhy, 
či naučné knihy!“ 

 učitel může motivovat ke čtení, ale i 
odradit 

 zvlášť na 1. stupni je učitel zásadní 
(umí-li číst, „Bc. et Bc“…. ) 

- většina dětí na 1. stupni chce číst 
- změna přichází s pubertou 

 
 navíc učitel přestává být autoritou, 

stává se jí youtouber nebo jiná 
celebrita, kterou chtějí napodobit 

12 



Všude se kliká 

 Děti mají k dispozici ipady/smartphony 
- 84 % 12-15letých, 90 % 16-18letých 
 Novinky je přirozeně lákají 
 Klikání je všudypřítomné (škola, hry, e-

shopy, média) 
 Jsou zvyklí na multitasking/souběh (za 

cenu problémů s koncentrací) 
 

=> e-verze, online verze, audio verze jsou 
částečným řešením 
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Milá babičko, od 
čehopak máte 

takový velký palec? 

Od tabletu, 
panáčku. 

„Papír je staré médium. 
Čtení je trapné.“ 



Filtrovat informace je vlastně nutnost 

Tam nemusíte chodit. Už jsem to tam 
za vás prohlídnul. 

Podtrhal jsem vám v novinách to 
důležité. 

Jak to, že si mluvíte o tomhle? To 
nebylo podtržené!!! 
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 Manžel kolegyně na výletě: 
 
 
 
 
 

 Otec kamarádky: 
 
 

     



Co byste si vybrali Vy? 

 
 

2 h 40 min 9 h 45 min cca 30 h 



Děkuji za pozornost! 

Jan Tuček 

+420 724 433 888 

tucek@stemmark.cz 

@stemmark 

slideshare.net/stemmark 

www.stemmark.cz 
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