
Staršia generácia na trhu práce 
a ich digitálna gramotnosť



Zhrnutie

V dokumente popisujeme národné a medzinárodné komparatívne kvantitatívne a
kvalitatívne empirické výsledky pre používanie médií a digitálne správanie starších
ľudí na pozadí demografických zmien a vývoja v oblasti informačných technológií.
Okrem pohlavia, profesijného postavenia a vzdelania, veku a príslušnosti ku generácii
sú z hľadiska „krajiny“, pôvodu alebo kultúry - najvýznamnejšie prediktory toho, či
niekto pozná počítač a internet a či používa kompetentným spôsobom v súkromí a pri
povolaní. Okrem zahrnutých medzinárodných štúdií sa tento dokument zameriava
najmä na situáciu v Nemecku, pretože relatívny nárast podielu starších ľudí v tejto
krajine dosiahol najďalej v porovnaní so zvyškom sveta. V tejto súvislosti zohráva
Nemecko priekopnícku úlohu. Hľadaním vysvetlení, ktoré idú nad rámec
kvantitatívnej interpretácie, sa vyvíja generačne špecifický model kultúr mediálnej
praxe, ktorý uprednostňuje koncepciu generácie v porovnaní s koncepciou „čistého
veku“, čo umožňuje perspektívu založenú na teórii s ohľadom na demografické
zmeny. Kultúrne špecifická kultúra mediálnej praxe znamená priblížiť sa k súčasným
mediálnym technológiám s tými kompetenciami a obmedzeniami, ktoré sa naučili
počas dospievania s médiami dostupnými v tom čase.



Východiská

V diskusiách o vzdelávacích a komunikačných vedách sa „ústredná téma“ čoraz viac
stáva „digitálnou“ alebo „informačnou a komunikačnou technológiou“ gramotnosti
starších ľudí to znamená ich kompetencie pri získavaní poznatkov, ktoré sú užitočné v
praxi a relevantné pre každodenný život o nových médiách a následne aj
prostredníctvom nových médií. Analytickým prístupom je možné pripísať oddanosť,
ktorú skupiny starších ľudí prejavujú v súvislosti so súčasnými mediálnymi
technológiami, predovšetkým súbežnosti dvoch medzinárodných „mega trendov“
revolúcii v oblasti informačných technológií

A „demografický zlom v histórii“ , ktorý je sprevádzaný zmenou štruktúry veku a
starnutia. V krátkosti sa zameriame na prvý bod, revolúciu v oblasti IT. Stále viac
nových digitálnych (mediálnych) technológií sa dostáva na trh. Najskôr získajú mladú,
mužskú a vzdelanejšiu časť populácie a potom sa postupne rozširujú do skupín starších,
ženských a menej vzdelaných ľudí. Internet je s mnohými službami súvisiacimi s
hmotnosťou (www a elektronická pošta) v tejto súvislosti iba jedným príkladom v
súčasnosti je však pre tento typ zmeny pravdepodobne najvýraznejší.

Technológie dopĺňajú a menia čiastočne tradičné kolektívne zvyky komunikácie a tým
aj ich spoločenskú, kultúrnu a hospodársku účasť v spoločnosti. Vytvárajú nové a
doposiaľ neznáme príležitosti na výmenu (napr. rozhovory, diskusné fóra, väzenia pre
viacerých používateľov atď) a získavanie vedomostí (e-learning).

„Demografický zlom v histórii“
znamená - zjednodušene 

povedané -, že miera pôrodnosti v 
rozsiahlych častiach sveta klesá 

pod hranicu reprodukcie.



Východiská
Pokiaľ ide o Európu, relatívny nárast podielu starších ľudí možno preukázať napríklad
skutočnosťou, že na začiatku roka 2005 bolo v priemere 16,6% európskej populácie nad 65
rokov a 4,1% bolo vo veku nad 80 rokov. V tejto súvislosti sa na rok 2030 predpovedajú
hodnoty 24,7% pre ľudí starších ako 65 rokov a 7,2% pre ľudí starších ako 80 rokov. Vzor
celosvetovej demografickej zmeny sa v Európe v menšej miere odráža.

Súčasné údaje naznačujú, že Nemecko a Taliansko zohrávajú v Európe „priekopníka“,
pokiaľ ide o zvýšenie percentuálneho podielu starších ľudí v populácii. V roku 2005 tak
osoby nad 65 rokov už tvorili 18,6% nemeckej populácie a osoby nad 80 rokov tvorili 4,3%.
V roku 2030 sa očakáva, že 27,5% ľudí bude starších ako 65 rokov a 8% bude starších ako
80 rokov.

Dá sa to pripísať aj skutočnosti, že „prirodzený prírastok“ rastu populácie sa v Nemecku v
rovnakom čase, ako v ktorejkoľvek inej európskej krajine, skĺzol na záporné hodnoty,
konkrétne v roku 1972 (Vienna Institute et al, 2006). V tejto súvislosti sa pre Európu
objavuje priemerná hodnota roku 2010. Jedným z dôsledkov zvyšovania podielu starších
ľudí je „kvalitatívna zmena v štruktúre veku a starnutia“ zmena vekovej štruktúry sa týka
„zvýšenia percenta mladých ľudí, nezamestnanosť, feminizácia, staroba a singularizácia
veku “. Zmena vekovej štruktúry je sprevádzaná zmenou vekovej štruktúry, ktorá
upozorňuje okrem iného na zvýšený výskyt diskontinuít, sociálnych neistôt a rizík v
priebehu života a na „zmenu rodiny a iných foriem sietí“.

Oba trendy - zmena v štruktúre veku a 

starnutia spojená s demografickými zmenami a 

rýchly rozvoj v oblasti nových mediálnych 

technológií - sú predpokladom 

pravdepodobného predpokladu, že v 

budúcnosti sa budeme musieť vyrovnať s ešte 

intenzívnejším využívaním nových mediálnych 

technológií na strane starších ľudí - okrem 

iného v oblasti ďalšieho vzdelávania. 



Faktory 
digitálnej 

gramotnosti 
starších ľudí

Budú predložené údaje zozbierané prieskumom v Nemecku a budú zosúladené s príslušnými
medzinárodnými štúdiami. V nadväznosti na kritiku prístupu gramotnosti Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa opíše alternatívna teoretická perspektíva, ktorá
bude klásť väčší dôraz na otázku, aký význam majú nové technológie pre tieto technológie v
budúcnosti alebo môžu v budúcnosti nadobudnúť. vekové skupiny v kontexte vzdelávacích
procesov.

Koľko ľudí z 50+ generácie využíva internet v Nemecku a na čo? Podľa online štúdie ARD &
ZDF z roku 2005 je v súčasnosti online približne 57% všetkých Nemcov, čo znamená, že
internet využívali aspoň občas alebo v priebehu posledných štyroch týždňov. Toto použitie,
ktoré uviedli jednotlivci v telefonických prieskumoch, sa výrazne líši v závislosti od pohlavia,
vzdelania a najmä od veku: keďže najmladší kohorty (vo veku 14 - 19 rokov) dosiahli
hodnoty používania internetu okolo 90% v roku 2005 táto hodnota klesala s rastúcim vekom
opýtaných ľudí: 20 - 29 rokov: 85,3%; 30-39 rokov: 78,8%; 40-49 rokov: 70,3%. Vo vekovej
skupine 50 - 59 rokov 55% opýtaných uviedlo, že použili internet. Ľudia vo veku nad 60
rokov sú v reprezentatívnej štúdii kombinovaní do jednej skupiny a

Digitálna gramotnosť seniorov vo veku 60 rokov a viac. Dosahujú hodnotu 18% (18,4%
„príležitostne“ a 18% „za posledné štyri týždne“). Na prvý pohľad tieto hodnoty potvrdzujú
bežné predsudky týkajúce sa používania nových mediálnych technológií zo strany starších
ľudí. Rokujeme v tejto súvislosti s relatívne abstinujúcimi skupinami na internete. Vzhľad je
však klamný, pretože keď sa pozrieme na vývoj používania internetu v priebehu rokov (pozri
tabuľku I), zistíme, že najväčší nárast v používaní internetu možno nájsť medzi skupinami
ľudí nad 60 rokov: vzrástol zo 4% v roku 2000 na 18% v roku 2005, čo zodpovedá viac ako
štvornásobnému zvýšeniu

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, tento 

dokument sa snaží objasniť empiricky existujúce 

predpoklady a určujúce faktory digitálnej 

gramotnosti starších ľudí prostredníctvom 

medzinárodného porovnania. Výraz „starší ľudia“

označuje ľudí, ktorí dosiahli vek 60 rokov.  



Faktory 
digitálnej 

gramotnosti 
starších ľudí

Ostatné skupiny nedokážu držať krok s týmito výsledkami, hoci v tomto kontexte je tiež 
zarážajúce, že 40-49-roční a 50-59-ročný vykazovali vyššiu mieru nárastu ako tri „mladé“ 
vekové skupiny. Súvisí to samozrejme aj so skutočnosťou, že v prípade relatívne vysokých 
úrovní nasýtenia nie je možné udržať také vysoké miery nárastu. Pokiaľ ide o čísla, ak niekto 
verí v tento druh prieskumu, v súčasnosti sa jedná o nezanedbateľný a predovšetkým rýchlo 
rastúci podiel ľudí vo veku nad 60 rokov, ktorí používajú internet pre seba. 

Najnovšie údaje z iných výskumných ústavov potvrdzujú tento trend; vzbudzujú však 
podozrenie aj na túto formu prieskumu telefonického prieskumu. Podľa reprezentatívneho 
prieskumu Forschungsgruppe Wahlen (skupina výskumníkov, ktorých práca sa zameriava na 
voľby), dve tretiny (66%) všetkých Nemcov začínajúcich vo veku 18 rokov mali prístup k 
internetu v druhom štvrťroku 2006. 50 - 59 rokov predstavovalo 69% a staršie ako 60 rokov 
35% , čo by v porovnaní s vyššie uvedenými údajmi ARD & ZDF takmer zodpovedalo 
zdvojnásobeniu. 

Obidva tieto prieskumy však ukazujú, že používanie internetu ľuďmi vo veku nad 60 rokov sa 
v posledných rokoch výrazne zvýšilo. Autori ARD a ZDF okrem iného považujú skutočnosť, že 
internet „stratil svoju auru, že je médiom, ktoré je zložité, drahé a ťažko sa učí“, ako dôvod 
zvýšené využívanie internetu medzi staršími ľuďmi a tými, ktorí nie sú zamestnaní. 



Faktory 
digitálnej 

gramotnosti 
starších ľudí

Táto 50+ skupina bude tiež súvisieť s jej používaním v médiách ako „záves 
vzhľadom na mladšie vekové skupiny“ . 

Spolu so 40-49-ročnými budú tieto skupiny „predstavovať veľký počet„ starších 
ľudí “v budúcnosti. 

„Značná časť z nich bude potom už mnoho rokov rovnako oboznámená s 
osobnými počítačmi a internetom ako s klasickými médiami“.

Uvedené štúdie pomerne dobre ukazujú, aké sú fakty o frekvencii používania 
internetu v prípade starších ľudí v Nemecku. Na základe ďalších národných a 
medzinárodných empirických výsledkov výskumu sa v nasledujúcej časti venuje 
otázke, ktorá užšie súvisí so vzdelávaním, aké kompetencie majú tieto osoby pri 
používaní internetu.

Kvantitatívne výsledky štúdie mediálnej spôsobilosti a štúdie OECD v oblasti IKT
gramotnosti dospelých Prvá časť tejto časti sa bude zaoberať príkladom 
empirickej štúdie Bielefelda o digitálnej spôsobilosti starších ľudí. Druhá časť 
potom bude odkazovať na medzinárodnú diskusiu o „gramotnosti v oblasti 
informačných a komunikačných technológií“ („IKT-gramotnosť“) alebo 
„digitálnej gramotnosti“ (OECD).



Digitálna 
kompetencia 

dospelých: 

Koncepcia digitálnej kompetencie na národnej úrovni bola doteraz dôležitou súčasťou 
prístupu k spôsobu, akým dospelí jednajú s médiami. Toto sa zásadne diferencovalo 
teoreticky a programovo a nedávno aj empiricky. V Nemecku sa v tejto súvislosti väčšinou 
spomína pojem mediálnej kompetencie, ktorý opísal Dieter Baacke. 

Kvantitatívnu empirickú operatívnosť Baackeho konceptu mediálnej kompetencie pre 
dospelých nakoniec predstavil tím v Bielefelde (Nemecko). Štúdia, ktorá je predstaviteľom 
štátu Severné Porýnie-Vestfálsko sa výslovne týka „starších dospelých“, to znamená, ako to 
autori definujú, o ľuďoch vo veku 35 až 74 rokov. , Tím sa pokúsil izolovať dimenzie 
mediálnej kompetencie (mediálna kritika, veda o médiách, využívanie médií a štruktúra 
médií) a spojiť ich so sociálno-demografickými charakteristikami opýtaných ako závislej 
premennej. Vyhlásenia týkajúce sa vzťahu medzi používaním počítačov a internetu a vekom 
sú pre náš záujem relevantné. 

V tejto súvislosti autori objavili „generačné a rodovo špecifické stredne veľké vedomostné 
medzery“ v súvislosti s „častým až veľmi častým“ používaním počítačov. Autori podrobujú 
komplexné vzťahy medzi vekom, pohlavím, vzdelaním a prácou a používaním počítačov a 
internetu ideálnym spôsobom kompresie. Vychádzalo to z predpokladu, že „používanie 
počítača ako častá voľnočasová aktivita medzi dospelými v pokročilom veku je vykonávaná 
hlavne 35 až 49-ročnými zamestnancami s vyššou úrovňou vzdelania“. 

Úroveň digitálnych kompetencií je dôležitá pri formovaní a vytváraní zručností potrebných pre trh práce.



Digitálna 
kompetencia 

dospelých:

Skupina s najvyššou úrovňou vzdelania opäť predstavuje skupinu vo veku 35 - 49
rokov s vyššou úrovňou vzdelania (tzv. Avantgarda). Na druhej strane „50 až 74-ročná
nepracujúca žena“ je znázornená ako osoba, ktorá predstavuje maximálnu
ľahostajnosť k intenzívnemu používaniu počítača a internetu.

S pomocou postupov klastrovej analýzy konečne autori identifikovali šesť typov, ktoré
sa líšia v ich digitálnej kompetencii:

Ako sa dalo očakávať, v tejto súvislosti existujú aj „medzery v generácii“ a „rodové
medzery“, ako aj súvislosti medzi úrovňou školského vzdelávania a zamestnanosti.
Preto len pomerne malý počet starších ľudí, menej vzdelaných a zamestnaných žien je
súčasťou typu „avantgarda“ a naopak, sú súčasťou „ľahostajného“ a „váhajúceho“,
ktorí majú sklon k „typu“ maximálna ľahostajnosť “. Podľa autorov „potrebujú
podporu, aby získali primeranú spôsobilosť v oblasti používania počítačov a internetu,
aby sa medzera vo vedomostiach medzi nimi a ostatnými typmi neprestajne
nezvyšovala“

✓„ľudia, ktorí radi robia hlúpe alebo jemné veci“
✓„avantgardníci“
✓„bežní používatelia“
✓„optimisti“ 
✓„ľahostajný“ a „váhajúci“ 



IKT alebo 
digitálna 

gramotnosť 
dospelých

V medzinárodnej oblasti sa s mediálnymi kompetenciami čoraz viac zaobchádza ako s
podkategóriou koncepcie gramotnosti, ktorú OECD uprednostňuje od 90. rokov. OECD
zadala rozsiahle prieskumné štúdie, ktoré porovnávajú štandardy vzdelávania
dospelých, tj podľa ich definície, ľudí vo veku od 16 do 65 rokov: Medzinárodný
prieskum gramotnosti dospelých (IALS) a gramotnosť dospelých a Prieskum životných
zručností (VŠETKY). Z poslednej komplexnej štúdie o krajine vyplýva, že v
zúčastnených krajinách existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o používanie počítača a
internetu.

Potvrdzujú tézy načrtnuté v predchádzajúcej časti o „digitálnej priepasti“, to znamená
mieru účasti na informačných a komunikačných technológiách v závislosti od sociálno-
ekonomického stavu. Existuje teda významný vzťah medzi veľkosťou mzdy, formálnou
úrovňou vzdelania a profesiou vykonávanou na jednej strane a medzi gramotnosťou a
prístupom k počítač a internet na strane druhej.

Výsledky naznačujú, že existuje silný vzťah medzi vekom a intenzitou používania
počítačov na účely zamerané na úlohy. Navyše, modely sú v jednotlivých krajinách
podobné. Starší dospelí používajú počítače na účely zamerané na úlohy menej
intenzívne ako mladší dospelí. Mnoho úloh používaných na zostavenie indexu je
spojené s počítačovým použitím v práci, ako je písanie alebo úpravy textu, správa
účtov alebo tabuliek, programovanie, vytváranie prezentácií alebo udržiavanie
harmonogramu alebo kalendára.



IKT alebo 
digitálna 

gramotnosť 
dospelých

Najväčší rozdiel v intenzite využívania je vo veku 46 až 55 až 56 až 65 rokov, čo
naznačuje, že starší pracovníci a dôchodcovia tieto úlohy pravidelne nevykonávajú. Aj
keď to tu nie je uvedené, vzťah medzi IKT a vekom je ešte silnejší, pokiaľ ide o
rozmanitosť a intenzitu využívania internetu.

V tejto súvislosti je dôležité, že intenzita činností klesá so zvyšujúcim sa vekom, pokiaľ
ide o ciele a ciele zamerané na úlohy. Odkaz na najväčší rozdiel v „intenzite
používania“ medzi vekovými skupinami 46 - 55 a 56 - 65 rokov čiastočne zodpovedá
zisteniam z online prieskumu ARD & ZDF, ktorý bol opísaný vyššie, pokiaľ ide o
"závesovú funkciu" Veková skupina 50 - 59 rokov, pokiaľ ide o úroveň využívania
online médií. Svoju náprotivok nájde aj v Bielefeldovej mediálnej kompetenčnej štúdii
uvedenej vyššie, kde časté a veľmi časté používanie počítača vo voľnom čase si stále
zachováva určitý štandard (11%) vo vekovej skupine 50 - 59 rokov. Podporujú to aj
výsledky Forschungsgruppe Wahlen.

Z medzinárodného porovnávacieho hľadiska si preto môžeme všimnúť, že premenná
„vek“ je národnou a kultúrne komplexnou konštantou (aplikovanou na západné
priemyselné krajiny) na predpovedanie pravdepodobnosti použitia nových médií.

Existuje silný vzťah medzi vekom a intenzitou používania počítačov na účely zamerané
na úlohy. Navyše, modely sú v jednotlivých krajinách podobné. Starší dospelí
používajú počítače na účely zamerané na úlohy menej intenzívne ako mladší
dospelých. To sa nevzťahuje na iné faktory, ako sú rod, platené povolanie, formálne
vzdelávanie a gramotnosť. V tejto súvislosti sú medzi jednotlivými krajinami čiastočne
značné rozdiely. Napríklad rozdiely v používaní počítačov na „úlohy orientované na
úlohy“ v Kanade a Spojených štátoch sa nemusia brať do úvahy, zatiaľ čo muži vo
Švajčiarsku, Nórsku a Taliansku sú s počítačmi ešte oboznámení a používajú ich na vo
väčšom rozsahu.



Kritika IKT 
alebo 

koncepcia 
digitálnej 

gramotnosti 
OECD

Aby sa predišlo nedorozumeniam: nasledujúca kritika digitálnej gramotnosti je
kritikou koncepcie digitálnej gramotnosti OECD a nie kritikou všeobecných konceptov
mediálnej gramotnosti používanej v anglickej jazykovej literatúre, ktorá je oveľa
bližšie k pojmu „Bildung“ . V tomto prípade sa výsledky vzťahujú na meranie
„kombinovaného účinku zručností v oblasti gramotnosti a rôznych úrovní využívania
IKT na osobný príjem“ . „Osobný príjem“ znamená „mať peniaze / nemať peniaze“, to
znamená „smerný rozdiel“ subsystému hospodárstva a nie o teóriu odovzdávania.

Napokon, definícia gramotnosti samotnej OECD („schopnosť porozumieť a používať
tlačené informácie v každodenných činnostiach, doma, v práci a v komunite -
dosiahnuť vlastné ciele a rozvíjať svoje vedomosti“ , obsahuje - priblížením sa k jadru
veci - pragmatický koncept spájajúci porozumenie textu s použitím pochopeného
predmetu v profesionálnych, súkromných a iných situáciách každodenného života.

Napriek akejkoľvek kritike výsledky prieskumu uskutočneného v predchádzajúcich
častiach poskytujú významné náznaky rozdielov v používaní médií a mediálnej
spôsobilosti starších ľudí a upozorňujú na vzťah medzi gramotnosťou a využívaním
IKT. staršej generácie. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa krajiny, ktoré sa zúčastňujú
na predložených štúdiách OECD, v mnohých ohľadoch navzájom líšili, pokiaľ ide o
využívanie médií a kompetencie, a že vek nie je dôležitý, pokiaľ ide o rozlišovacie
znaky medzi krajinami. S cieľom lepšie porozumieť zvláštnostiam využívania médií je
okrem toho dôležité zohľadniť kvalitatívne aspekty využívania médií. Najmä vzhľadom
na to, že Nemecko hrá priekopnícku úlohu v súvislosti s relatívnym nárastom
percentuálneho podielu starších ľudí v populácii na európskej a ešte viac na
celosvetovej úrovni, zdá sa byť opodstatnené, a to aj v prípade porovnateľného
zloženia na medzinárodnej úrovni. Otázka, že v nasledujúcom texte bude vypracovaná
kvalitatívna štúdia z jednej krajiny (Nemecko) zaoberajúca sa generačne špecifickým
rozmerom praktických skúseností zameraných na počítač a internet.
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Z doteraz predložených údajov z prieskumu sa dozvieme dosť veľa o „zákonitostiach“
využívania médií. „Pravidlá“, ktoré tvoria základ pravidelností, sa však líšia, čo
spôsobuje výskumnému prieskumu ťažkosti. Zatiaľ čo „zákonnosť“ prijímania médií sa
dá zistiť kvantifikáciou opatrení s vyššou alebo menšou úrovňou kvality buď
prostredníctvom otázok alebo iných metód objektifikácie , implicitné pravidlá, ktoré
tvoria základ mediálneho správania, to znamená povedzme, že sú viazaní
kolektívnymi praktickými skúsenosťami a vzormi orientácie, nemožno pochopiť
výslovným dopytovaním.

Na tieto účely sú vhodnejšie kvalitatívne rekonštrukčné prístupy pretože
nedekontextualizujú správanie; Berú však do úvahy, že mediálne správanie je
začlenené do siete kolektívnych orientácií

Môže sa nachádzať v kontextoch špecifických pre biografiu, prostredie, rod a
generáciu a súvisí tiež so sociálnym a kultúrnym prostredím, z ktorého táto
technológia pochádza. V nasledujúcom texte sa budeme odvolávať na výsledky štúdie
„generačne špecifické kultúry mediálnej praxe“, ktorá zohľadňuje metodicko-
metodologické aspekty v kvalitatívnom rekonštrukčnom prostredí. Správanie starších
ľudí s novými médiami v kontexte kultivačných praktík špecifických pre generáciu.
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V priebehu tejto štúdie sa uskutočnili skupinové diskusie s ľuďmi v troch vekových
skupinách (vo veku od 14 do 17 rokov; okolo 40; okolo 65 rokov), v ktorých sa skúmala
ich prax v oblasti nových mediálnych technológií.

Z tejto štúdie vyplýva, že mediálna aktivita rôznych vekových skupín v spoločnosti
podlieha „stanoveniu a rozsahu“ špecifickej pre generáciu v závislosti od príslušnosti
k „generačne špecifickým kultúram mediálnej praxe“.

Tento trochu nepraktický technický pojem (ktorý sa skrátene nazýva GMPC) bol
vyvinutý na základe analýzy empirického materiálu a vhodných teórií generácie, médií
a technológie.

- ako je obvyklé v kvantitatívnom výskume

- ani na model vzťahujúci sa na generáciu

- ako bolo diskutované v oblasti pedagogickej vedy,
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Mannheimove teórie spojovacích skúseností boli cenným doplnkom tohto konceptu.
Pojmy „rod“ a „milieu“ spolu s „generáciou“ sa teda môžu chápať ako dimenzia
spojovacích (tj spájajúcich) skúseností ktorú možno primerane rozvíjať, ak tieto rozmery
súvisia jeden s druhým, alebo ak sa vzájomne zahŕňajú.

Široko mediálny koncept sa použil v teórii médií, čo na jednej strane umožňuje učiteľom,
aby boli koncipovaní ako „ľudské médiá“ to znamená, aby brali do úvahy mediálnu
funkciu učiteľa a aplikovať ho na technické médiá, ktoré používa učiteľ. Na druhej strane
sa použilo rozšírenie mediálnej teórie Joshua Meyrowitza, ktorá vychádza z predpokladu
- odkazom na Marshalla McLuhan a Ervinga Goffmana - že nové „definície situácií“ sa
vyvíjajú v dôležitých oblastiach sociálnej interakcie prostredníctvom mediálneho
správania, ktoré sa vedú k kolektívne zmenenému správaniu

Keďže nové médiá zahŕňajú technológie, ako tretia perspektíva zameraná na generáciu
sa pridáva technologicko-filozofické a technologicko-sociologické rozlíšenie. - špecifické
správanie „spolu s“ mediálnymi technológiami. Fráza „spolu s“ zakrýva perspektívu
správania (mediálnej) technológie, prostredníctvom ktorej sa snaží, ak nie odstrániť,
aspoň uľahčí behaviorálna teoretická dichotómia medzi ľuďmi a technológiou.

Teória hereckej siete Bruno Latoura stojí okrem iného za týmto novým prístupom k
vzájomnému prepojeniu ľudí a technológie. Podľa prístupu spoločnosti Latour má byť
správanie ľudí a ich technológií koncipované ako spoločné kolektívne správanie
„hybridných aktérov“, tj rôznych „kombinácií“ ľudských a nehumánnych aspektov
správania, ktoré sa nedajú navzájom oddeliť. vo väčšine prípadov. Latour tak udeľuje
technológii kvázi predmet. Situácia Latourovej teórie vo vzťahu k správaniu sa nových
mediálnych technológií, napríklad v súvislosti s jeho počítačom alebo mobilným
telefónom, je predstaviteľná iba ako správanie „spolu s týmto počítačom“ alebo „spolu s
týmto mobilným telefónom“. Technológie sa „nepoužívajú“ ani „nepoužívajú“ a nie sú
„prevádzkované“. Tvoria však hybridnú jednotu spolu s ľuďmi, ktorí s nimi v praxi
interagujú
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Vyššie uvedené tri perspektívy sa odrazili vo výsledkoch empiricko-rekonštrukčnej
teórie formovania a začlenili sa do teórie generačne špecifických kultúr mediálnej
praxe. Táto teória vychádza najmä z predpokladu, že nezávislé formy a štýly správania
sa spolu s dostupnými médiami sa vyvíjajú pre príslušné skupiny mladých ľudí na
základe generačne špecifických mediálnych skúseností a praxe.

Tieto štýly konania sa v kultúrach mediálnej praxe zintenzívňujú a hercom sa zdá, že
sú kvázi „prirodzenou“ formou konania prostredníctvom médií ako takých. V tejto
súvislosti sa zaoberáme naturalizáciou nezávislej mediálnej praxe mladých ľudí, čo sa
prejavuje medzi mladšími skupinami štúdie v rozprávaniach a popisoch ich vlastnej
počítačovej a internetovej praxe. Z toho vyplýva, že si v rámci praktických skúseností
osvojujú svoje znalosti predovšetkým v kontextoch rovesníckych skupín. Táto
skutočnosť je zrejmá až po vykonaní porovnávacej analýzy so staršími skupinami
štúdie.

Medzi mladšími ľuďmi sa táto tendencia k naturalizácii mediálnej praxe prejavuje v
prípadoch, keď ľudia hovoria o mediálnej praxi starších ľudí, čo je podľa nich
nedostatočné. Jednoducho nedokážu pochopiť, ako môžu ľudia „hlúpo“ konať, pokiaľ
ide o prevádzku počítača alebo používanie internetu. Tieto kultúry mediálnej praxe,
ktoré boli v dospievaní hypostatizované ako „normálne“, majú očividne - vyplýva to zo
skupinových diskusií o starších vekových skupinách - tendenciu byť a postupne
získavajú rozmer špecifický pre generáciu. Deje sa to prirodzene prostredníctvom
interakcie iných skúseností, ktoré sú charakteristické pre príslušné generácie a ktoré
sa netýkajú médií. Zintenzívňujú a stávajú sa generačne špecifickými kultúrami
mediálnej praxe (GMPC), ktoré zahŕňajú všetky zvyky, estetické preferencie a averzie;
to znamená všetky obvyklé dispozície s odkazom na určité médiá.
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Tieto skupiny majú tendenciu priblížiť sa k počítačom a internetu s modelom
starostlivo naplánovaných a spoľahlivo uskutočňovaných opatrení na dosiahnutie
stanoveného cieľa. Pre nich ako členov povojnovej generácie je tento model konania
primeraný. Odráža sa to napríklad v zistení, že spočiatku pristupujú k novým
technológiám uplatňovaním mediálnych praktík, ktoré si vybrali počas dospievania,
vrátane logiky spojenej s týmito praktikami, a potom sa opakovane ocitajú
konfrontovaní - a predovšetkým ohromení - všetci ďalšie možnosti, ktoré tieto
technológie ponúkajú.

Toto možno stručne vysvetliť na príklade písania listov. Od príchodu modernej
technológie prešla táto starodávna kultúrna zručnosť zásadnými zmenami, a preto
slúži ako dobrý príklad logiky konania vyučovanej na analógových médiách. Pri
vytváraní listu písacím strojom alebo ručne je potrebné najprv dôkladne premyslieť,
čo chcete napísať. Je to preto, že z estetického hľadiska bude list inak zbytočný kvôli
všetkým chybám, ktoré obsahuje. V súčasnosti programy na spracovanie textu, ako sú
Word alebo StarOffice, ponúkajú širokú škálu možností na zrušenie rozhodnutí, ktoré
ste urobili pri vytváraní textu. Pre staršie generácie to nie je samozrejmosťou (ako je
to v prípade adolescentov vo vzorke, ktorí stručne uvádzajú, že po dokončení kontroly
pravopisu môžu znova skontrolovať nemeckú esej), ale skôr dôvod byť vďačný a
potešený.

Rozhodujúcim faktorom je, že forma získavania, ktorá sa tu nazýva „zvyčajnosť“, sa v
zásade týka rozmerov ľudského konania a skúseností, ktoré sa zvyčajne pripisujú
estetickému zážitku. Napríklad naši listoví autori zahodia list tým, že musia
prečiarknuť slová alebo vety nie preto, že ich obsah je nesprávny, ale z estetických
dôvodov - chcú na príjemcu urobiť dobrý dojem. V súlade s tým sa diskusie implicitne
vo veľkej miere zaoberajú aj hodnotením estetických hodnôt týkajúcich sa mediálnych
technológií. Teoretici mediálnej kompetencie alebo vedci, ktorí svoju prácu zakladajú
na koncepciách gramotnosti, však tieto estetické dimenzie, ktoré je ťažké pochopiť,
ale nesmierne smerujúce, ignorujú.
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V zásade sú niektoré z národných (ARD a ZDF) a medzinárodných (OECD) kvantitatívnych
štúdií implicitne zamerané na deficitný model veku. Tieto štúdie, hoci sú zamerané na
„kompetencie“, vedú k množstvu pozícií, v ktorých starší ľudia majú tendenciu dosahovať
horšie výsledky (alebo sa nezohľadňujú). Čiastočne to samozrejme súvisí aj s dizajnom
predmetov, ktoré majú tendenciu smerovať k „normálnym“ zárobkovo činným dospelým, a
preto sa nevyhnutne môžu v primeranej miere zohľadniť obavy starších ľudí. ktorí už nie sú
zárobkovo činní.

Štúdia národných mediálnych kompetencií od Bielefelda sa tomuto riziku vyhýba tým, že
jasnejšie spája kontext vzdelanostnej úrovne, zárobkovej činnosti, pohlavia a veku ako
všetky ostatné štúdie, a preto sa vyhýba pripisovaniu vecí iba samotnému vekovému
faktoru. Táto štúdia jasne ukazuje, že samotný vek nie je dostatočným faktorom na
„vysvetlenie“ nedostatočnej „mediálnej kompetencie“: generačná priepasť je sprevádzaná
rozdielom vo vzdelaní a rozdielom v zamestnanosti.

Na základe týchto výsledkov sú podporné opatrenia, ktoré požadujú odborníci z oblasti
vzdelávania dospelých a starobe na poskytovanie mediálneho vzdelávania starším ľuďom,
prinajmenšom ambivalentné. Pokúša sa odôvodniť ďalšie vzdelávanie, poradenstvo,
prezentáciu atď., Ktoré sa často zameriava iba na vek (a niekedy aj na pohlavie). Z tohto
hľadiska, ak sa starší ľudia nechcú stratiť kontakt so spoločnosťou alebo, pozitívnejšie
povedané, ak chcú zohrávať aktívnu úlohu v sociálnom rozvoji, musia sa naučiť „novým
spôsobom“ s novými médiami , V dôsledku toho je perspektíva deficitu v zásade zachovaná
u starších ľudí a ostatné faktory, ktoré regulujú sociálne zapojenie starších ľudí
prostredníctvom prístupu k novým mediálnym technológiám (vzdelávanie, predchádzajúce
zárobkové zamestnanie, pohlavie), sa zvyčajne ignorujú.

Na rozdiel od implicitnej sémantiky deficitu niektorých kvantitatívnych štúdií tieto štúdie
naopak ukazujú, že v dôsledku zmeny vo vekovej štruktúre a predovšetkým vo vekovej
štruktúre - aj v porovnaní s medzinárodnou úrovňou - čelíme rýchly nárast sociálneho
zapojenia starších kohort do moderných mediálnych technológií.
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Toto zvýšenie sa netýka iba vzdelaného mužského podielu príslušných kohort, ale vo
zvýšenej miere aj žien a slabo vzdelaných častí populácie. Medzitým je celkom zrejmé,
že jedným aspektom starnutia je v stále väčšej miere (a pre rastúci počet skupín ľudí)
základná mediálna kompetencia, a teda či je vôbec možné stále odôvodňovať dopyt
po podpore mediálnej kompetencie. u starších ľudí možno spochybniť. Keď príde čas
pre vekovú skupinu 50-59 rokov, ktorá je už dosť dobre oboznámená (nehovoriac o
tých kohortách, ktoré sú ešte mladšie), presunúť sa na pozíciu tých, ktoré majú viac
ako 60 rokov, „problémom“ (ak existuje) sa vyrieši alebo zostane obmedzený na
(sociálno-štrukturálne definovateľné) časti príslušných kohort, ktorým inak chýba
kultúrna, sociálna a ekonomická účasť v spoločnosti.

To je všetko v rámci kvantitatívnych prístupov. Ak vás zaujímajú podrobnejšie
vysvetlenia, prečo sa staršie kohorty stále menej zaoberajú novými médiami, musíte
sa spoliehať na prístupy špecifické pre smerovú generáciu. Toto je pokryté
empirickým štúdiom a teóriou kultúr mediálnej praxe špecifických pre generáciu.
Vysvetľuje to, prečo staršie kohorty venujú menej pozornosti novým technológiám, čo
sa opakovane potvrdzuje v rámci prieskumu medzi štátmi. Sme tu celkom jasne
konfrontovaní nie s vekom, t. J. S rastúcim nezáujmom o nové veci v dôsledku
neschopnosti udržať krok v dôsledku nedostatku kompetencií, ale so skutočným
efektom generácie.

Tí, ktorí majú dnes viac ako 60 rokov, si zvykli na kultúru mediálnej praxe, ktorú získali
počas dospievania, az tohto pohľadu pristupujú k moderným technológiám. Súvisiace
metódy získavania vedomostí prostredníctvom nových mediálnych technológií sú pre
nich ťažšie a časovo náročnejšie ako pre mladšiu generáciu, a preto mnohí z nich
myslia dvakrát skôr, ako sa obrátia na digitálne technológie. Buď to, alebo hľadajú
pomoc od členov mladšej generácie.
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Na druhej strane nasledujúce kohorty nad päťdesiatimi a štyridsiatimi rokmi nemali
príležitosť mať hravé a partnerské skúsenosti s novými technológiami (pretože tieto
technológie ešte neexistovali, keď boli adolescentmi). Keďže sú však často
konfrontované s potrebou zaoberať sa niektorými aspektmi nových mediálnych
technológií pri práci, dá sa v prípade týchto kohort vyvodiť, že existujú rôzne formy,
ktoré sa pohybujú od nenáročnej zvyklosti určitých mediálnych praktík medzi
adolescentmi na internete. na jednej strane a metóda namáhavej kognitívnej
vizualizácie najstarších na druhej strane.

Výsledky Nemecka z kvalitatívnych a kvantitatívnych štúdií sú významné vďaka
priekopníckej úlohe tejto krajiny v procese demografických zmien. V tejto súvislosti je
však potrebné mať na pamäti, že nie je možné predpokladať, že keď iné krajiny
dosiahnu súčasnú úroveň nárastu percentuálneho podielu starých ľudí v Nemecku,
bude vzťah medzi staršími občanmi a novými médiami rovnaký. Naopak, v čase, keď
uplynul technický vývoj, sa bezpochyby podnietili vznik nových kolektívov človek -
stroj , ktoré poskytujú nové nastavenia a rozsahy na prácu s novými médiami. Tieto
kohorty mali tiež oveľa viac skúseností s technológiami počas dospievania. Z tohto
hľadiska sa dajú vyprodukované výsledky hodnotiť všeobecne abstraktne ako prvé
náznaky vzťahu medzi staršími občanmi a novými médiami a tiež majú určitú
prognostickú hodnotu.
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Vzhľadom na široký multidisciplinárny diskurz o veku a starnutí je koncepčný popis
vekovej skupiny zámerne pragmaticky spojený s chronologickým vekom. Okrem tohto
pragmatického prístupu by sa malo zohľadniť, že „proces starnutia“ človeka sa začína
už v prvom roku jeho života a že určenie, či je niekto „starý“, závisí od jeho postavenia
v spoločnosti. Preto sebapoznanie a cudzie vnímanie staroby závisí od historického,
kultúrneho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského a psychologického kontextu.

Ak sa pozrieme na túto vekovú skupinu ľudí nad 60 rokov v závislosti od používania
internetu od pohlavia, všimneme si jasný rozdiel medzi mužmi (44% používateľov) a
ženami (28% používateľov). Rodová diferenciácia pri používaní internetu sa s
klesajúcim vekom čoraz viac znižuje: medzi ľuďmi mladšími ako 35 rokov sú len
minimálne rozdiely (ženy: 85%; muži: 87%).

Gramotnosť sa chápe ako „schopnosť porozumieť a používať tlačené informácie v
každodenných činnostiach, doma, v práci av komunite - dosahovať vlastné ciele a
rozvíjať svoje vedomosti“ Štúdiu o vzťahu medzi vizualitou a textalitou medzi
seniorkami na internete Napríklad postup sledovania v prípade použitia počítačov
alebo sledovanej osobnosti v prípade televíznej spotreby.
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