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Anotace 

Tématem bakalářské práce je mediální výchova pro tweenagery propojující jejich 

vlastní neformální mediální zkušenost s formální výukou o médiích. Cílem práce je 

definovat teoretický základ, ale i navrhnout praktická doporučení týkající se mediální 

výchovy pro tweenagery, která by ve své činnosti mohli aplikovat jak rodiče v neformální 

mediální výchově, tak pedagogové ve formálním prostředí školy. 

Bakalářská práce se ve dvou částech, teoretické a praktické, zabývá 

interdisciplinárním zkoumáním mediální výchovy v kontextu mediální zkušenosti 

tweenagerů a způsobu, jakým se příslušníci této věkové skupiny o médiích učí v prostředí 

školy, domova i ve volném čase. Cílem práce je zjistit, jak tweenageři rozumějí médiím, 

jakým způsobem, kde a s kým s nimi přicházejí do kontaktu; jak média užívají, jak je 

vnímají a vytvářejí a jaké osobní a vzdělávací zkušenosti, hrozby i benefity s nimi mají 

spojené.  

Teoretická část vychází z odborné literatury a snaží se nahlédnout do oblastí, 

jakými jsou například vztah formální i neformální mediální výchovy a mediální 

gramotnosti, způsob realizace mediální výchovy v českém prostředí, proměňující  

se podoba dětství, dětská kultura, mediální zkušenost tweenagerů i pozitivní a negativní 

vlivy médií na dětské recipienty. Praktická část vznikla na základě výzkumu provedeného 

v páté třídě plzeňské základní školy. Jednalo se o participační kvalitativní výzkum, jehož 

průběh byl přizpůsoben věku dětí, neboť informace byly získávány za použití kreativních 

metod. Hlavním zjištěním bylo, že se tweenageři s médii doma i ve škole setkali – ale 

zatímco v neformálním prostředí jim čas strávený s médii přinášel zábavu i poučení  

a jejich dovednosti se rozvíjely a zdokonalovaly, formální mediální výchova na tento vývoj 

nereagovala a nepracovala s dětskou neformální mediální zkušeností. Tento poznatek byl 

spolu s dalšími zjištěními využit k formulování teoretických závěrů i praktických 

doporučení pro mediální výchovu v obou zmíněných prostředích tak, aby mohlo docházet 

k jejich účinnému propojování. 

 

 

 

 

 



 

Annotation 

The topic of the Bachelor thesis is media education for tweeners. The aim of this thesis is 

to define the theoretical basis as well as practical recommendations for tweenager media 

education, which can be applied in both, formal media education by teachers at schools and 

informal media education by parents at home. 

 

This Bachelor thesis has two parts, theoretical and practical, and deals with  

an interdisciplinary examining of media education in the context of media experience  

and the way tweenaregs come acroos media at school, at home and in third spaces (in their 

free time). The aim of this work is to find out how the tweenagers undrestand the media;  

in what way, where and with whom they come across media; how the media are used  

by them, how the media are perceived and which personal and educational experiences, 

risks and benefits the tweenagres associate with media. 

 

The theoretical part of the work gathers the information from literature and tries to insight 

into the field of formal and informal media education and media literacy, the way  

of realising media education in the Czech Republic, changing form of childhood, children's 

culture, tweenagers´ media experience and positive or negative influence of media. The 

practical part is based on research proved in the fifth grade of elementary school in Pilsen. 

The participatory qualitative research was adapted to the age of children and information 

was obtained by use of creative methods. The main finding was that tweenagers had met 

the media at home and at school – but while in the informal environment the time spent 

with the media had brought them fun and their skills grew at a significant pace, formal 

media education had not responded to these developments and had not worked with 

informal media experiences. This knowledge and other findings, have been used to 

formulate theoretical conclusions and practical recommendations for media education  

in both these environments so that they can be effectively linked. 
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Úvod 

V současné době se vyrovnáváme se zrychlováním života, narůstajícími požadavky  

na přijetí neustálých změn a přesyceností informacemi ve všech sférách života. Společnost 

se z původní industriální během 20. století proměnila v informační – stojící na pilířích 

informačních a komunikačních technologií. K většině dat se tak dostáváme 

prostřednictvím médií a stále se navyšuje počet subjektů mediální komunikace.  

Média se stávají součástí poznávacích a rozhodovacích procesů v široké škále oblastí: 

od osobního života až po politické dění; ovlivňují ale náš život i z hlediska časové 

organizace a míry informovanosti. Zdeněk Svěrák v rozhovoru pro Českou televizi řekl: 

„Máme přebytek potravin a informací. (…) A chybí nám ty věci, které jsou mezi 

prospěchem a strachem.“1 Tím narážel na fakt, že se v současné době v souvislosti s médii 

často hovoří o vzbuzování obav, úzkosti, diktátu jediné pravdy, nemorálnosti či 

povrchnosti. V prostředí, kde se často skloňovanými termíny stávají pojmy fake news, 

dezinformace či persvazivní působení médií, se proto postavení mediální gramotnosti 

z pozice doplňku balancujícího na okraji tematických plánů výuky stává dovednost nutná 

k životu a socializaci. Nabídka mediálních produktů je natolik hojná, že i pro dospělého 

člověka představuje jejich výběr složitý proces. Mediální výchova by tak měla žákům 

pomoci pracovat s médii jako zdroji informací a ponaučení, ale i zprostředkovateli zábavy. 

Zároveň by jim měla poskytnout průvodce při učení se orientaci v široké mediální nabídce, 

kompetence k vytváření kritického hodnocení nutného k odstupu od mediálních sdělení  

i oporu při jejich vlastní produktivní činnosti. Ve své práci se proto snažím odpovědět 

například na tyto otázky: Jak se v medializované společnosti orientují tweenageři, jakým 

způsobem využívají média ve škole a doma, jaký vliv na to může mít formální mediální 

výchova a jak může školní mediální vzdělávání těžit z neformální mediální zkušenosti?  

Tématu mediální výchovy jsem se rozhodla věnovat proto, že jsem přesvědčena  

o významu a důležitosti zvyšování mediální gramotnosti v rámci školního vzdělávání. 

Druhým důvodem je provázanost s mými dvěma studijními obory – v současné době 

studuji bakalářský program Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

a navazující magisterský obor AJ a ČJ pro základní školy na Fakultě pedagogické 

Západočeské univerzity v Plzni. Domnívám se, že právě propojení pedagogického oboru  

                                                           
1 Hyde Park Civilizace: Zdeněk Svěrák — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 26. 04. 

2019]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-

civilizace/219411058090330-zdenek-sverak.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090330-zdenek-sverak
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090330-zdenek-sverak
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s mediální oblastí představuje téma, jehož důležitost bude v budoucnu narůstat vzhledem  

k neustálým proměnám mediální krajiny a vlivu médií na každodenní život. 

Při tvorbě teoretické části práce jsem čerpala především z odborné literatury vydané 

zejména v anglickém jazyce. Proto, že jsem informace z cizojazyčných zdrojů překládala, 

neboť nejsou dostupné v češtině, uvádím citace z nich v nepřímé formě. Z toho důvodu,  

že některé pojmy vlivem chybějícího překladu nemají český výraz, zmiňuji vedle svých 

návrhů na ekvivalenty v češtině zároveň i původní anglické výrazy v přímých citacích. 

Praktická část vznikla na základě participačního kvalitativního výzkumného šetření 

provedeného v pátém ročníku na 21. ZŠ v Plzni. Kvůli nařízení GDPR mi nebylo 

umožněno fotit participanty během výzkumu, proto v práci uvádím pouze snímky 

některých žákovských výstupů. Zjištěné poznatky byly využity k formulování teoretických 

závěrů i praktických doporučení pro formální i neformální mediální výchovu. 

S ohledem na rozsah práce a počet dotazovaných není možné nahlížet na výsledky 

výzkumu jako na celistvý popis či generalizaci současné situace. Závěrečná doporučení  

pro formální i neformální mediální výchovu a výstupy z praktické části však mohou 

zastávat roli inspirativní sondy a tím se stát podnětem pro další výzkum v oblasti mediální 

výchovy pro tweenagery. 

Vzhledem k tomu, že teze byly formulovány více než rok před vznikem bakalářské 

práce, došlo v průběhu jejího psaní k několika dílčím změnám ve vztahu k tezím. Na první 

pohled je zřejmé, že byla podrobněji rozpracována struktura práce tak, aby byly názvy 

kapitol konkrétnější a lépe poukazovaly na provázanost celé práce. Od původních tezí jsem 

se odklonila výběrem literatury, z níž jsem vycházela, neboť jsem během psaní práce 

nalezla zdroje, které mi lépe osvětlily danou problematiku než některé původně zamýšlené 

publikace a zároveň byly v českém prostředí dostupnější. Dále jsem se rozhodla během 

výzkumu, z něhož vychází praktická část této práce, pracovat s participanty ve věku 10 až 

12 let (namísto uvedených 11 až 12 let), abych lépe postihla tweenagerské období v celé 

jeho šíři.  
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1 Teoretická část 

Ve spojitosti s dětmi se často hovoří o intuitivním zacházení s technologiemi – většina 

mladých uživatelů platí v současné době za odborníky, k nimž si starší generace chodí  

pro radu. Mladí uživatelé se zároveň stávají autory obsahů, čímž se aktivně zapojují  

do tvorby mediálních sdělení. V současné době se proto upouští od „ochranitelských“ 

tendencí v rámci mediální výchovy a do centra pozornosti se dostává samotná mediální 

aktivita dětí. Tento přístup uplatňuji i ve své práci. 

Dnešní tweenageři se s médii i díky interaktivním hračkám zpravidla setkávali už  

od útlého věku ve volném čase, ale zvykli si pracovat s nimi jistým způsobem i ve třídě a 

během učení. Na následujících stránkách se proto zabývám tím, jak by bylo možné účinně 

propojit formální (školní) mediální výchovu s neformální zkušeností tweenagerů získanou 

v prostředí domova či ve volném čase.  

 

1.1 Děti a dětství 

1.1.1 Proměňující se podoba dětství 

V historicky prvních lidských společnostech založených na rodovém zřízení se  

ve spojitosti s dětstvím nedá hovořit o žádných vymezených právech nebo povinnostech. 

Prenatální stádium bylo považováno za nečisté2, posláním rodičů se tak ve společenském 

náhledu stalo zbavit dítě aspektů spojených s dobou před narozením. Dítě nebylo bráno 

jako potomek svých rodičů, nýbrž jako „mladá krev“ celého kmene, který se podílel3  

na jeho výchově.  

Antika poprvé rozlišovala obsahy z hlediska vhodnosti a nevhodnosti pro dětské 

vnímání. Úkolem rodičů bylo pečovat o děti a chránit je, a to jak fyzicky, jak intelektuálně 

– v poznání „tajemství“ dospělých zejména ohledně sexuality měla dětem bránit idea 

studu, o jejímž pozdějším zboření hovoří například Postman (viz kapitolu 1.2 Jak se 

tweenagers vzdělávají o médiích). Tvrdá, organizovaná sparťanská výchova s cílem 

potlačit individualitu jedince a zaručit absolutní poslušnost začínala selekcí slabých 

novorozeňat a pokračovala rozvojem fyzických, bojových i mravních dovedností. Do 7 let 

byly děti v péči matek, poté putovaly do státních ústavů. Výchova se tak neodehrávala 

                                                           
2 BÁRTOVÁ, Eva. Sociologie dětství: Úvaha o disciplíně. Sociologický časopis. [online]. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, roč. 15, č. 3 – 4, 1979. S. 294 – 312. ISSN 0038-0288. Dostupné  

z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/archive. 
3 Tamtéž. 

http://sreview.soc.cas.cz/cs/archive
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pouze v rodině, neboť byla považována za záležitost státního významu. Cesta k dosažení 

antického ideálu kalokagathia, tedy představy, že dokonalost spočívá v souznění fyzické  

i duševní krásy, se v Athénách prosazovala už od dětství. Vzdělání mohli v třístupňovém 

systému škol navazujícím na výchovu v rodině dosáhnout pouze hoši pocházející z vyšších 

vrstev4 obyvatelstva. 

Ve středověké společnosti došlo k setření rozdílu mezi dětmi a dospělými, neboť 

potomci byli chápáni jako nová pracovní síla. Význam slova „dítě“ se tak obměnil a místo 

vývojové etapy člověka vázané na věk symbolizoval pouze rodovou5 příslušnost. 

Idea dětství v dnešním slova smyslu přichází až s rozvojem mateřské péče  

a medicíny, která snižuje vysokou dětskou úmrtnost, kvůli níž si pravděpodobně rodiče 

nevytvářeli s potomky úzké citové vazby. „Malými dospělými“6 děti přestávají být  

v 17. století, kdy John Locke hovoří o novorozeném člověku jako o nepopsané desce 

(tabula rasa), jejíž „popisování“ vyžaduje pozornost, péči a cit. V následujícím století 

dochází k rozštěpení názoru na dětství a problémové chování dětí. Jean-Jacques Rousseau7 

nahlíží na dítě jako na bezproblémovou, roztomilou bytost, kterou negativně ovlivňuje až 

vnímání světa. S protikladným8 míněním vystupuje John Wesley, který tvrdí, že posláním 

rodičů je odvrátit hříchem zkažené dítě od chtíčů a vychovat z něj morální, disciplinovanou 

bytost.  

Dětská pomoc s ekonomickým chodem rodiny se postupem času uskutečňuje pouze 

v pracující třídě. Především ve vyšších kruzích společnosti dochází k péči o dítě a jeho 

vzdělávání odděleně od dospělých ve speciálních institucích i k prohlubování rozdílů9 mezi 

dětmi a dospělými – s dětstvím se začínají spojovat hračky, specifické barvy, oblečení, hry, 

knihy a písničky. Přesto ještě v 19. století děti k rodičům přistupují s mimořádnou úctou, 

jež se projevuje například vykáním. Rodiče zároveň významně ovlivňují budoucnost svých 

dětí, a to například výběrem životního partnera nebo volbou povolání, která se (zejména  

u mužů) „dědí“ z generace na generaci bez ohledu na přání nebo předpoklady potomků. 

                                                           
4 An ancient childhood | Science News for Students. Science News for Students | News and feature articles 

from all fields of science [online]. Copyright © Society for Science and the Public [cit. 11. 02. 2019]. 

Dostupné z: https://www.sciencenewsforstudents.org/article/ancient-childhood. 
5 ARIÈS, Philippe. Centuries of Childhood. Harmondsworth: Penguin, 1973. ISBN 10: 0140551875. S. 67. 
6 Tamtéž. S. 68. 
7 Tamtéž. S. 356. 
8 Tamtéž. S. 134. 
9 KALOUSKOVÁ, Martina. Móda v oblékání dětí jako sociální fenomén a reprezentace dětství. Přerov, 

2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Fakulta Sociálních studií. Vedoucí práce Mgr. Igor 

Nosál, Ph.D. [online]. Copyright © [cit. 21. 01. 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/v12j0/Kalouskova-

dipl_prace.pdf. 

https://www.sciencenewsforstudents.org/article/ancient-childhood
https://is.muni.cz/th/v12j0/Kalouskova-dipl_prace.pdf
https://is.muni.cz/th/v12j0/Kalouskova-dipl_prace.pdf
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Doklad můžeme najít například v díle Boženy Němcové Babička, v němž se mladá 

Barunka na přání svých rodičů provdává za staršího muže (ve skutečnosti měla podobný 

osud sama autorka); nebo v příběhu s názvem Doktor Kazisvět z díla Povídky malostranské 

Jana Nerudy, v níž se pan Heribert stává lékařem stejně jako jeho otec, přestože je introvert  

a snílek, který se vyhýbá kontaktu s lidmi.  

V posledním století se lidstvo stává svědkem další proměny struktury rodiny.  

Od rozšířené („extended“)10 rodiny, u níž je v jedné domácnosti možné narazit kromě  

na rodiče a děti také na širší příbuzenstvo; se přes rodinu základní („nuclear“)11, tedy 

rodiče a jejich potomky; v dnešní době dostáváme až k modelům netradičních  

(„non-traditional“)12 rodinných struktur. Jako takový případ můžeme označit domácnost 

s jedním z rodičů nebo koncept sdíleného rodičovství („multiple-parenting“)13, kdy se dítě 

setkává buď se dvěma biologickými rodiči a dvěma nevlastními rodiči – tzv. patchwork 

family (název je odvozen od látky patchwork vznikající spojením více kusů a materiálů), 

nebo je vychováváno lesbickým párem spolu s biologickým otcem.  

Protože v České republice stoupá porodnost a počet rozvedených manželství se 

pohybuje okolo 45 %, navyšuje se i množství dětí vyrůstajících v netradičních či 

neúplných rodinách. Z celkového počtu rozvodů v roce 2016 bylo 59 % uskutečněno 

v rodinách s nezletilými dětmi. Přestože se v roce 2013 zastavil trend úbytku sňatků, 

v populaci vlivem rozvodů přibývá osob s rodinným stavem svobodná/ý a navyšuje se 

počet dětí přicházejících do nemanželských svazků. Podíl dětí narozených nevdaným 

ženám14 (svobodným matkám) roste nepřetržitě od konce 80. let 20. století a v roce 2016 

dosáhl 48,6 %, u prvorozených dětí se jednalo dokonce o necelých 59 %.  

Se změnami ve fungování rodiny a zrychlujícím se tempem života souvisí  

i proměna ve vnímání dětství jako takového, ale i v pohledu na mediální výchovu dětí.  

Ze studií amerických psychologů vyplývá závěr, že dnešní děti dospívají rychleji15 než 

předchozí generace a první pubertální změny přicházejí u většiny z nich už mezi 10.  

a 12. rokem (období tweenagers). Příčinou může být zvyšující se čas trávený na světle, 

                                                           
10 BUCKINGHAM, David.  Media education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: 

Polity Press, 2003. ISBN-10: 0745628303. S. 21. 
11 Tamtéž. S. 21. 
12 Tamtéž. S. 21. 
13 Parenting Multiples (for Parents). KidsHealth - the Web's most visited site about children's health [online]. 

[cit. 21. 1. 2019]. Dostupné z: https://kidshealth.org/en/parents/parenting-multiples.html. 
14 Aktuální populační vývoj v kostce | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. [cit. 21. 1. 2019]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce. 
15 Early puberty: why are kids growing up faster? The Guardian. [online]. [cit. 02. 03. 2019]. Dostupné 

z: https://www.theguardian.com/society/2012/oct/25/early-puberty-growing-up-faster. 

https://kidshealth.org/en/parents/parenting-multiples.html
https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce
https://www.theguardian.com/society/2012/oct/25/early-puberty-growing-up-faster
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příjem kaloricky bohatého jídla, kvalitní lékařská péče, ale i zaměření na výkon vedoucí 

k vysokým nárokům na děti spojenými především se vzděláním, kvůli nimž nezbývá 

prostor na hraní. U dětí se však oproti minulým dobám dříve pozorují především fyzické 

změny, neboť jiný průzkum16 tvrdí, že se děti do „dospěláckých“ aktivit příliš „nehrnou“  

a sexuální aktivita či konzumace alkoholu se do jejich životů dostává později, než tomu 

bylo u jejich rodičů. Výrazně se však mění jejich způsob trávení volného času. 

Společenské i sexuální aktivity dnešních dospívajících se mohou uskutečňovat 

prostřednictvím elektronické komunikace, čímž se snižuje pravděpodobnost „skutečného“ 

intimního kontaktu či konzumace návykových látek mimo domov.  

 

1.1.2 Tweenagers – na hranici mezi dětstvím a dospíváním 
  

Jako tweenageři17 bývají označovány děti mezi 10 a 12 lety. Název pochází z obměny 

anglického teenager (mladistvý) slovem between (mezi), což naznačuje fakt, že člověk 

v tomto věku přestává být dítětem, ale ještě nemůže být označen za teenagera – pohybuje 

se tedy mezi těmito dvěma obdobími, čemuž odpovídají i záliby a chování specifické pro 

tato „meziléta“ („in between years“)18. Právě kvůli neostrosti české terminologie používám 

v této práci vedle anglického pojmu tweenager také označení dítě, mladý dospívající, 

mladý adolescent či žák.  

Ve vývojových fázích dětství spadá období tweenagerů do mladšího školního věku, 

jehož konec je definován projevy společenského chování a fyziologickými změnami19, 

k nimž u dětí dochází zpravidla okolo 12 let. Aby bylo možné tweenagery oslovit  

ve školním prostředí, bylo by nutné zavítat na základní školy i do prvních ročníků 

víceletých gymnázií – děti v tomto věku se nacházejí právě na přechodu mezi prvním  

a druhým stupněm vzdělávání, navštěvují nejčastěji 5., 6. a 7. třídy základních škol a primy 

či sekundy víceletých gymnázií. 

                                                           
16 The Decline in Adult Activities Among U.S. Adolescents, 1976–2016. ResearchGate | Share and discover 

research [online]. [cit. 02. 03. 2019]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/319904508_The_Decline_in_Adult_Activities_Among_US_Ado

lescents_1976-2016. 
17 tween | Origin and meaning of tween by Online Etymology Dictionary. Online Etymology 

Dictionary [online]. Copyright © 2001 [cit. 28. 10. 2018]. Dostupné 

z: https://www.etymonline.com/word/tween 
18 Tamtéž. 
19 Psychický vývoj dítěte: vstup do školy, škola. Studium psychologie [online]. Copyright © 2016 Všechna 

práva vyhrazena [cit. 21. 01. 2019]. Dostupné z: https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-

psychologie/5-vstup-do-skoly-skola.html. 

https://www.researchgate.net/publication/319904508_The_Decline_in_Adult_Activities_Among_US_Adolescents_1976-2016
https://www.researchgate.net/publication/319904508_The_Decline_in_Adult_Activities_Among_US_Adolescents_1976-2016
https://www.etymonline.com/word/tween
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/5-vstup-do-skoly-skola.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/5-vstup-do-skoly-skola.html
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Langmeier a Krejčířová trvdí, že se dítě mezi 9. a 12. rokem života20 začíná ve větší 

míře zajímat o realitu, ale jeho uvažování je stále ovlivněno značnou mírou fantazie  

a představivosti, jež v tomto období dosahuje vrcholu. Tweenageři si upevňují své sociální 

role21 a řeší i první otázky sexuality22. Měřítkem hodnot23 přestávají být rodiče, na jejich 

místo se v tomto ohledu dostávají vrstevníci a kamarádi. Dospělí sice zůstávají v pozici 

morálních vzorů24, děti ale v tomto věku začínají být schopny rozeznat25 vlastní správné 

nebo nesprávné chování. To souvisí26 se zvyšováním sebeovládání i psychické odolnosti  

a s rozvojem řeči, paměti i motorických dovedností. Do jaké míry mohou tyto změny 

ovlivnit vztah tweenagerů k médiím a jak by je měla reflektovat školní i domácí mediální 

výchova, se pokouším zjistit ve svém výzkumu. 

Tento popis vychází ze zažitého náhledu na dětství jakožto na vývojové stádium, které 

lze hodnotit na základě věku. Protože bylo pro výzkum vhodné specifikovat věk 

participantů, rozhodla jsem se zaměřit se na žáky ve věku 10 až 12 let. Podle vývojové 

psychologie bych se měla setkat s jedinci „překračujícími“ práh mezi dětstvím  

a dospíváním. Jedná se však pouze o předpokládaný vývoj, který se nemusí u všech osob 

naplnit stejným způsobem a ve stejný čas. I z toho důvodu příznivci Nové sociologie 

dětství (New Sociology of Childhood)27 předpokládají, že by dětství mělo být spíše chápáno 

jako „společenský artefakt než jako biologická nutnost“28, na základě čehož byl definován 

koncept tradičního moderního („traditional-moderne“)29 dětství. Podle Trültzsch-Wijnen  

a Zezulkové tato koncepce považuje média za sociální činitele30, jejichž role v životě dětí, 

                                                           
20 LANGMEIER, L., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN: 80- 

247-1284-9. S. 136 – 137. 
21 Tamtéž. S. 137. 
22 Tamtéž. S. 138.  
23 Psychický vývoj dítěte: vstup do školy, škola. Studium psychologie [online]. Copyright © 2016 Všechna 

práva vyhrazena [cit. 01. 05. 2019]. Dostupné z: https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-

psychologie/5-vstup-do-skoly-skola.html. 
24 Tamtéž. 
25 LANGMEIER, L., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN: 80- 

247-1284-9. S. 136 – 137. 
26 Tamtéž. S. 139. 
27 TRÜLTZSCH-WIJNEN, C., ZEZULKOVÁ, M. Anxiety, preservation and censorship as hints to 

understanding media panic discourse: Case of German-speaking countries. In: TSALIKI, L., CHRONAKI, 

D. (eds.): Discourses of anxiety about childhood and youth across cultures. Pallgrave: Mcmillan, 2018. S. 7. 
28 Tamtéž. S. 7. 
29 ZINNECKER, Jürgen. Konkurrierende Modelle von Kindheit in der Moderne – MöglicheKonsequenzenfür 

das Selbstverständnis von Kindheits- und Sozialisationsforschung. In GEULEN, D., VEITH, H. (eds.) 

Sozialisatinstheorieinterdisziplinär: AktuellePerspektiven. Stuttgart: Lucius & Lucius, 2004. S. 293-316. 
30 TRÜLTZSCH-WIJNEN, C., ZEZULKOVÁ, M. Anxiety, preservation and censorship as hints to 

understanding media panic discourse: Case of German-speaking countries. In: TSALIKI, L., CHRONAKI, 

D. (eds.): Discourses of anxiety about childhood and youth across cultures. Pallgrave: Mcmillan, 2018. S. 7. 

https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/5-vstup-do-skoly-skola.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/5-vstup-do-skoly-skola.html
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které jsou vnímány jako vyvíjející se31 jedinci, souvisí s jejich rozvojovým a vzdělávacím 

potenciálem. Biologický pohled na děství je silně zakořeněn i přesto, že je nutné nahlížet 

na jednotlivce individuálně a upřednostňovat názor, že dětství je sociálním konstruktem. 

Období tweenagers tak bývá ohraničeno spodní hranicí 10 a horní hranicí 12 let navzdory 

tomu, že změny charakteristické pro toto stádium lze zaznamenat díky individuálnímu 

vývoji u mladších i starších dětí. 

 

1.1.3 Mediální výchova pro tweenagery  
  

S výukou o médiích se zpravidla začíná během školní docházky. Mediální výchova 

bývá zpravidla realizována v rámci průřezových témat, a to na prvním i druhém stupni.  

Na některých školách se žáci mohou setkat i se samostatným předmětem, většinou ale až 

v teenagerském věku na druhém stupni ZŠ, přestože v současné době přestává být 

výjimečným zahlédnout dítě z prvního stupně, či dokonce předškolního věku, hrající si 

s mobilem, tabletem nebo počítačem.  

Většina dětí se tedy s mediálními produkty v praxi setkává už od malička a vnímá je 

jako běžnou součást svého života, což by se mělo odrážet i v ambicích vzdělávacího 

systému: „Analyzovat dění kolem sebe, mimo jiné zprostředkované médii, a využívat 

média ke sdělení vlastního názoru, lze děti učit už od útlého věku. (…) Pomáhat dětem stát 

se samostatně myslícími subjekty, s tím lze začít v podstatě už v předškolním věku 

mediální výchovou v rodině.“32 Na rodinnou mediální výchovu by měla následně 

navazovat výuka o médiích ve škole.  

Skupina tweenagerů je podle mého názoru specifická především svou potřebou 

neustálého připojení k internetu, způsobem využívání médií i vlastní mediální tvorbou. 

Všemi těmito aspekty se totiž žáci ve věku 10 až 12 let odlišují od svých mladších, ale  

i starších kamarádů, což dokazuje Studie mediální gramotnosti populace ČR33 provedená 

autorským týmem FSV UK v srpnu 2016. Jedním z úkolů výzkumné části této práce je tato 

zjištění rozšířit, potvrdit či jim oponovat přinést doporučení pro formální i neformální 

mediální výchovu tweenagers. 

                                                           
31 Tamtéž. S. 7. 
32 RÖMER KAVANOVÁ, Lucie. Propojme učebnu s obývákem. RESPEKT. Praha: Economia, 2018. 

34/2018. S 53 – 56. ISSN 0862–6545. 
33 Studie mediální gramotnosti populace ČR [online]. [cit. 26. 10. 2018]. Dostupné 

z: https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf. 

https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf
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Z jejích závěrů vyplývá například fakt, že středoškolští studenti se bez internetu cítí 

méně nesví než žáci druhého stupně ZŠ. „My chytáme [wifi] z vedlejšího domu,“34 

prozrazuje dvanáctiletý Jirka způsob, jakým se spolu se spolužáky vypořádávají s tím, že 

jim rodiče neplatí mobilní data a škola blokuje bezplatnou wifi síť.  

Dále se můžeme dočíst, že jsou tweenageři nerozhodní při výběru jednoho 

nejoblíbenějšího média. V této věkové kategorii projevují děti celkově větší zájem o to si 

práci s médii prakticky vyzkoušet, což činí jejich mediální zkušenost rozmanitější než  

u mladších dětí. Výběr médií u starších žáků by se naopak dal popsat jako „vytříbenější  

a specifičtější“35. 

Značné rozdíly ve srovnání tweenagerů a dalších věkových skupin dětí dále spatřuji 

v produktivní činnosti. Deseti- až dvanáctiletí „kralují“ dětské mediální tvorbě, s níž rádi 

experimentují, a kromě posouvání vlastních hranic dovedností zkoumají i stále se vyvíjející 

technologickou nabídku. Ve vlastní tvorbě i v jejím publikování na internet převyšují36 

dokonce i své starší kamarády. 

Dalším problémem je příslušnost k sociálním sítím. Přestože by tweenagerům věková 

hranice 13 let teoreticky přihlášení neměla umožnit (viz kapitolu 1.2 Jak se tweenagers 

vzdělávají o médiích), v praxi zde nalezneme mnoho aktivních uživatelů mladších 13 let. 

Kromě syndromu FOMO (Fear of Missing Out – strach, že v době, kdy budu offline, něco 

zmeškám; dále jen FOMO) se vlivem sociálních sítí tweenageři mohou setkat také 

s moderním konceptem slávy. Identita a image se v online světě stává v jistém smyslu 

„značkou“37 a zárukou pozornosti publika, která je snadno měřitelná: vedle „lajků“, počtu 

„followerů“, sdílení a komentářů rýsují sociální sítě placenou kariérní cestu těm 

„nejúspěšnějším“38, kteří svým sledujícím zprostředkují reklamu. Tweenageři si začínají 

uvědomovat svou roli ve společnosti a usilují o upevnění své sociální pozice. I k tomu jim 

internetová přízeň může pomoci. 

Sociální sítě mohou zároveň sloužit jako zdroj fake news (ang. nepravdivé informace). 

Podle politologa a organizátora projektu Zvol si info Miloše Gregora dospívající neověřují 

relevantnost zdroje dat: „Pokud kamarád něco nasdílí na Facebook, automaticky to berou 

jako zprávu, jako informaci, a už nepřemýšlí nad tím, jestli zdroj, ze kterého pochází ta 

                                                           
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
36 Tamtéž. 
37 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S. 125. 
38 Tamtéž. S. 125. 
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informace, je věrohodný, nebo ne.“39 To může souviset s proměnou měřítka hodnot 

mladých dospívajících: v období tween-age za morální vzory stále platí rodiče, ale  

na přední příčky v souvislosti se způsobem trávení volného času, vybíráním aktivit  

a vytvářením hodnotového žebříčku se dostávají kamarádi a vrstevníci (peers).  

Během preadolescence a v pubertálním věku se proměňuje způsob uvažování v oblasti 

vyhodnocování rizika, rozlišování fikce od reality, vyhledávání senzací a vztahu 

s vrstevníky. Okolo desátého roku se v dětech probouzí zájem o zkoumání světa a vzrůstá 

také schopnost fantazie i představivosti. Ve vztahu k televizním pořadům začínají 

tweenageři lépe chápat nabízené obsahy a snaží se hledat paralely mezi obrazovkou  

a reálným životem – často zde nalézají modely chování a vzory pro „vypořádávání se 

s vlastním životem a okolím“40. Asi od jedenácti let se poté mladí diváci snaží v pořadech 

objevovat i všeobecnější informace41 o okolním světě. Během dospívání se prohlubuje 

schopnost kriticky hodnotit zhlédnutý obsah a utvořit si na něj vlastní názor. Zároveň se 

mění dětský vkus a do popředí zájmu se vlivem puberty a vrstevnických skupin dostávají 

také „nedovolené“ filmy. 

Přestože se po fyzické stránce tweenageři začínají pomalu podobat dospělým, jejich 

mozek prožívá významné změny, kvůli nimž není možné k osobnostem v tomto věku 

přistupovat ani jako k dětem, ale ani jako k dospělým. Kromě citlivého přístupu je důležité 

zajímat se také o rovnoměrné podněcování různých mozkových činností rozložením 

kognitivních a sociálních procesů. Kognitivní dovednosti rozvíjíme například čtením, ale 

také offline (šachy) i online hrami. Sociální zkušenosti rozvíjíme42 díky kontaktu s lidmi, 

který může být jak face-to-face (sport, skupinová setkání), tak i online (sociální sítě). 

Přikláním se k názoru43, že by se mediální vzdělávání mělo realizovat už 

v tweenagerském věku a specifickým způsobem z toho důvodu, že se tweenagers 

v několika výše zmíněných aspektech výrazně odlišují od mladších dětí i od starších 

                                                           
39 Puberťákům chybí kritické myšlení, místo mediální gramotnosti řeší školství záhonky, říká Gregor. 

[online]. Aktuálně.cz., vysíláno 5. 8. 2018 [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné 
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teenagerů. Mediální vzdělávání může u mladých adolescentů slavit mimořádný úspěch, 

protože jejich úroveň myšlenkových schopností by již měla umožnit pochopení programů 

mediální gramotnosti, ale zároveň by ještě nemělo být pozdě na formování vzorců chování 

a myšlení. Praktická část této práce se proto zaměřuje na další zkoumání mediálních aktivit 

tweenagerů a možnosti jejich implementace do formální mediální výchovy. 

 

1.2 Jak se tweenagers vzdělávají o médiích 
  

V současné době pravděpodobně nemůže nikdo z nás popravdě říci, že by jeho život 

nebyl ovlivněn mediálními sděleními. Oblékáme se a plánujeme dovolenou podle 

předpovědi počasí, v obchodě nakupujeme zboží z inzerovaných slev, díky moderním 

technologiím jsme v neustálém kontaktu se světem a ve společnosti probíráme témata, 

která se objevují ve zpravodajství. Toho jsou si vědomi autoři reklam, prodejci a politici, 

kteří prostřednictvím médií svádí boj o naši pozornost a přízeň. Vedle toho legislativa 

předepisuje vyváženost a objektivnost veřejnoprávního zpravodajství a zakazuje či 

omezuje vysílání pořadů s nevhodným obsahem (pornografie, násilí). Zmíněné argumenty 

jsou dokladem toho, jaká pozornost je roli médií ve společnosti věnována. V jakých 

situacích a za jakých podmínek tedy mohou mediální obsahy ovlivnit způsob života 

konzumentů? Tuto otázku (především ve vztahu k tweenagerům) se na následujících 

řádcích pokusím zodpovědět. 

Na základě akademických debat44 je možné rozlišit dva protichůdné pohledy na vztah 

mezi dětmi a médii. Na jedné straně se hovoří o tom, že se vlivem médií vytrácí klasická 

forma dětství; na straně druhé se objevuje názor, že média přispívají k tomu, že je současná 

generace otevřenější vůči technologickým změnám a rychlejší v uvažování. Zástupce 

prvního mínění, Neil Postman, srovnává například „staré“ a „nové“ technologie a způsoby 

získávání informací v době před rozmachem televize a po něm. Problém vidí v tom, že 

v době tištěných médií musely děti vynaložit značné úsilí, aby se naučily číst  

a interpretovat texty. K citlivým informacím týkajícím se sexu, násilí a drog se tak dostaly 

až ve vyšším věku, kdy byly schopny těchto myšlenkových operací. Oproti tomu televize 

podle jeho názoru dětem přístupnou formou a v pochopitelném kódu zprostředkovává 

tajemství („secrets“)45 dospělého života, čímž přispívá k poklesu gramotnosti a ztrátě 

                                                           
44 BUCKINGHAM, David.  Media education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: 

Polity Press, 2003. ISBN-10: 0745628303. S. 21. 
45 POSTMAN, Neil. The disappearance of childhood. New York: Delacorte Press, 1982. ISBN-10: 

0679751661. S. 37.  
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studu. Děti přicházející do styku s těmito obsahy podle Postmana rychleji dospívají a jejich 

chování, mluva i oblékání působí „dospěle“, což souvisí i s tím, že se dříve dožadují 

privilegií dospělých. Postman patří k odpůrcům technologií ve vzdělávání – v 80. letech 

minulého století se jednalo zejména o integraci televize, kterou zásadně odmítá, neboť 

tvrdí, že škola představuje poslední baštu v obhajobě tištěné kultury. 

Na druhé straně se na sklonku tisíciletí objevuje názor, že média vytvářejí 

„internetovou“ generaci, která je oproti svým rodičům („televizní“ generaci) rychlejší, 

otevřenější vůči technologickým změnám i demokratičtější ve svých postojích a disponuje 

širším sociálním vědomím („socially aware generation“)46. Don Tapscott tvrdí, že jsou 

média zodpovědná za rozmazávání hranic („blurring boundaries“)47 mezi dětstvím  

a dospělostí. Na rozdíl od Postmana však této změny nelituje, neboť ji považuje za formu 

„osvobození“ mladých lidí. I proto, že podobnou problematiku jako Postman řeší o patnáct 

let později, zabývá se rozdílem mezi televizí a internetem. Televizi vnímá jako pasivní 

médium způsobující izolaci a pokles inteligence populace („dumbs down its users“)48, 

zatímco „aktivní“ internet podle jeho názoru uživatele spojuje a vzdělává. Tapscott nachází 

problém u starší generace, která podle jeho názoru na rozdíl od dospívajících není ochotna 

chápat revoluční změny v moderních technologiích. Ve svém optimistickém náhledu49 

však varuje i před dvěma problémy: možností zneužití soukromých informací v online 

prostoru a prohlubujícími se rozdíly ve vzdělání v různých částech světa způsobenými 

absencí internetu a moderních technologií v některých školských systémech.  

Tím, jak by se neformální zkušenost tweenagerů s různými typy médií dala využít  

ve formální mediální výchově, se zabývám v praktické části této práce.  

 

 

1.2.1 Mediální zkušenost tweenagerů a pozitivní i negativní vlivy médií  
 

Funkce médií můžeme zjednodušeně rozdělit na pozitivní a negativní. Mezi odborníky 

existuje několik druhů dělení funkcí médií. Obecně lze říci, že média plní funkci 

informační, kulturní, sociální, poznávací, výchovnou, vzdělávací, politickou, 

demokratizační, estetickou, etickou, zábavní a relaxační. McQuail50 se na problematiku 

                                                           
46 BUCKINGHAM, David.  Media education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: 

Polity Press, 2003. ISBN-10: 0745628303. S. 21. 
47 TAPSCOTT, Don. Growing Up Digital. New York: McGraw-Hill, 1998. ISBN-13: 978-0071347983. 

S 78. 
48 Tamtéž. S. 89. 
49 Tamtéž. S. 90. 
50 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Překlad JIRÁK, Jan, KABÁT, Marcel. Praha: 

Portál, 2002. ISBN 80- 7178-714-0 23. S. 189. 
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funkcí médií dívá mírně odlišným pohledem a zmiňuje funkce informování, korelace, 

kontinuity, zábavy a získávání. Zmíněné funkce by se daly shrnout i jako důvody, proč lidé 

mediální obsahy vyhledávají – přináší jim nové informace, pocit kulturně-estetického 

vyžití, plní socializační funkce a v neposlední řadě v jejich přítomnosti konzumenti 

relaxují a baví se. Jak vnímají roli médií ve společnosti tweenageři a zda jsou schopni 

odhalit jejich funkce, zjistím v praktické části této práce během výzkumného šetření. 

Ve společnosti časopisu, počítačové hry nebo televizního pořadu se dá vzdělávat 

zábavnou formou i příjemně odpočívat. Na druhé straně, hodně času stráveného pasivním 

odpočinkem může mít negativní dopad na zdravotní stav. Časté hledění do obrazovky 

televize nebo monitoru počítače přispívá51 k horšení zraku i fyzickým obtížím dětí 

způsobeným nedostatkem pohybu. 

Technický pokrok a touha po informovanosti v dnešní době bezpochyby přispívají  

k tomu, že se stále zvyšuje dostupnost mediálních sdělení. Nutno podotknout, že publikum 

může, ale nemusí mediální sdělení přijmout. Potenciální příjemci včetně dětí tedy 

nepředstavují jen pasivní recipienty, kteří jsou pod neustálým vlivem médií, ale aktivní 

publikum52 s možností rozhodování. Média se tak mohou snažit ovlivnit jednání, vkus 

nebo názor příjemců, ale toto úsilí se nemusí nutně setkat s úspěchem. Lidé si mohou 

vybrat, jaké obsahy budou přijímat, stejně jako to, které informace případně ovlivní jejich 

myšlení, chování nebo životní styl. Ovlivňování proto probíhá oběma směry, média jsou 

ovlivňována publikem (jaké typy obsahů a v jaké formě je publikum ochotno mediální 

obsahy přijímat), stejně jako publikum médii. I obsah médií se musí v čase proměňovat  

a přizpůsobovat, aby si pozornost publika vysloužilo a mělo možnost udržet si jeho zájem.  

Hojně skloňovaným termínem je tzv. posilující účinek médií. Jeho nebezpečí spočívá 

v tom, že disponuje-li člověk pouze útržky informací o nějakém tématu, má tendenci 

domýšlet si chybějící kusy skládačky a vytvářet domněnky. Pokud dojde k tomu, že náš 

smyšlený koncept zazní v médiích, začneme jej považovat za pravdivý. Dalším účinkem 

médií je tzv. nastolování témat (agenda setting). Jedná se o proces, jakým se do středu naší 

pozornosti dostávají témata k přemýšlení a hovorům s ostatními lidmi. Kromě toho, že 

média mohou měnit naše názory a postoje, předkládají témata, kterými bychom se měli 

zabývat. Třetím významným účinkem médií je změna lidského chování. Proměnit se může 

                                                           
51 DOSTÁL, Lukáš. Dítě a televize. Rodina.cz. [online]. Copyright © [cit. 31. 01. 2019]. Dostupné 
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52 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. Překlad JIRÁK, Jan. Praha: Karolinum, 

2004. ISBN 80-246-0652-6. S. 46. 

http://www.rodina.cz/clanek3397.htm


22 

způsob komunikace, postoje k okolí i spotřebitelské chování vlivem reklamy. Udržuje-li 

člověk dlouhodobý kontakt s určitým (i negativním) podnětem, například násilím, začne jej 

postupem času vnímat jako standardní součást svého života a „otupí“ vůči němu, což může 

vést až k nápodobě takového chování, u dětí se může projevit například ve formě drobných 

krádeží, agresivity, vulgarity či šikany. 

Jak zmiňuje Zezulková, už děti na prvním stupni základní školy dovedou rozeznat 

pozitivní a negativní emoce plynoucí z používání médií. Devítiletá žákyně má mediální 

obsah spojený s obdivem a láskou – za svou nejoblíbenější knihu považuje tu, kterou 

zdědila po své mamince, strýci a babičce. Vedle pocitu štěstí popisují děti i smutek, či 

dokonce lítost („grief“)53: „Byla jsem smutná, když odváděli taťku Šmoulu, plakala jsem 

ještě půl dne.“54 Zároveň děti cítí pýchu na sebe samé i obdiv k ostatním v souvislosti 

s hraním her a mediálními dovednostmi – americký prvňáček se chlubí, že je „expert“55 

v hraní Angry Birds, ale stále se podle svých slov ještě nevyrovná tatínkovi. Na druhou 

stranu, ve spojitosti s hrami cítí děti také nejistotu a znepokojení („anxiety“)56: „Nemyslím 

si, že z tebe hraní her může udělat násilníka, ale mamka mi to řekla. Je to možná proto, že 

je to taková zábava, že děti nemůžou přestat hrát hry, ve kterých se zabíjí („murdering 

games“), a pak to můžou chtít zkusit udělat doopravdy. (…) Já ale nechci, aby se mi to 

stalo. Chci být na svobodě, ne ve vězení. Chci být svobodný člověk! A získat práci,“57 je 

přesvědčený devítiletý Američan. 

V porovnání s tím strach vyvolaný přímo médii nemusí být vždy považován  

za nežádoucí. Sedmiletá americká žákyně se svěřuje s tím, že zbožňuje knihy o Harrym 

Potterovi, protože miluje dobrodružství a tajemství. „Při čtení druhého dílu jsem se třásla, 

bylo to děsivé! (…) A na filmy nekoukám, z těch mám noční můry,“58 vysvětluje. 

V souvislosti s médii děti dále zmiňují pocity žárlivosti, strachu i zklamání  

a přijímají tyto emoce jako součást „dětského“ světa („part of being the child“)59, čímž 
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dokládají své povědomí o tom, že dětství představuje „vývojovou etapu na cestě 

k dospělosti“60. 

Dále se často hovoří o zobrazování násilí v médiích a jeho vlivu na vývoj dítěte. Podle 

Suchého vidělo české třináctileté dítě za svůj dosavadní život na obrazovce „asi 52 tisíc 

vražd, znásilnění, ozbrojených loupeží a přepadení“61. Děti se zároveň stále častěji 

střetávají s  vedlejšími vlivy socializace, například prostřednictvím reklam nebo 

zpravodajství informujícím o společnost poškozujících činnostech vysoce postavených lidí. 

V dětských očích tak může vzniknout představa, že lze dosáhnout výsadního postavení 

například korupcí, tunelováním, lhaním nebo agresí. Mezi odborníky62 převládá názor, že 

je násilné chování projevem vrozené agrese, ale pramení i z toho, co se člověk učí 

v průběhu života, a to zejména v dětství prostřednictvím pozorování, (nevědomého) 

napodobování a hry. Nejnáchylnější63 k napodobování problémového chování jsou podle 

jejich názoru děti mezi 6 a 8 lety věku a dále potomci citově chladných či tyranských 

rodičů.  

U tweenagerů se začíná rozvíjet kritické myšlení, díky tomu mohou mediální obsahy 

konfrontovat s vlastními zkušenostmi a podrobit je kritickému hodnocení. Přesto může 

dojít k ovlivnění mladých konzumentů – v této vývojové etapě zejména působením  

na jejich sebevědomí, uznání kamarádů a pocit náležitosti k sociální skupině. Vliv médií  

na mladé uživatele byl zkoumán v mnoha studiích, přičemž nejčastěji se řeší dopad 

televizního vysílání, počítačových her a internetu, a to zejména sociálních sítí. V jaké míře 

se tweenageři setkávají s těmito platformami a zda vnímají pozitivní či negativní vlivy 

médií na sebe samé, odhalím během výzkumné části této práce. 

Tištěná média naplňují zejména funkci informační a vzdělávací. V tomto případě 

pozitivně působí na rozvoj vědomostí a znalostí, přispívají k celkovému přehledu  

a informují o dění ve světě. Periodická tiskovina, charakteristická krátkými intervaly 

vydávání, zprostředkovává aktuální zprávy nejrůznějšího charakteru z oblasti, které je 

věnovaná (politika, sport, kultura, móda atd). McQuail64 přikládá tomuto médiu následující 
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vlastnosti: pravidelné a časté vycházení, charakter zboží, informační obsah, působení  

ve veřejné sféře, městské publikum a relativní svoboda. Časopisy čtenářům například radí, 

jak trávit svůj volný čas, jak zušlechťovat své bydlení, stravovat se, oblékat se nebo 

pečovat o své zdraví, a svou nenáročností napomáhají k úniku od každodenních starostí, 

neboť poskytují prostor k odpočinku a relaxaci. Je však nutné si uvědomit, že jsou většinou 

zaměřeny na konzumní styl života a jsou financovány z reklam, které doplňují text 

věnovaný danému problému.  

U „tradičních“ médií se těžko nachází zmínky o negativním vlivu na dětské čtenáře. 

Kladně bývají hodnocena tištěná média včetně časopisů, přičemž výjimky tvoří reklamní 

sdělení, bulvární tisk či pornografický materiál. Osobně nalézám minimálně jednu 

„schopnost“ časopisů negativně ovlivňovat čtenáře, a to „radami“, které jsou ne vždy 

odborné a užitečné. Na mysli mám například články zaměřené na ženy, které informují 

čtenářky o tom, jak být správnými matkami, manželkami, milenkami, dcerami a jak se 

prosadit ve společnosti, kterou „ovládají muži“. Módní diktát a nátlak ke změnám 

genderových stereotypů může směřovat k psychickým problémům pramenícím z potřeby 

alespoň se přiblížit k dokonalosti a ideálu prezentovaných v tomto typu médií a pocitům 

méněcennosti jak u žen, tak především u dospívající mládeže.  

Kniha byla v minulém století důležitým společníkem dítěte a součástí jeho světa. 

Nejmladší děti se s příběhy seznamovaly díky četbě rodičů, starší si knížkami listovaly 

samy. V dnešní době „přežívají“ knihy v tradičním papírovém podání zejména u batolat  

ve formě leporel, sbírek říkanek a obrázkových sešitů. Papírové publikace jsou střídány 

audiovizuálními obsahy a lamentuje se nad tím, jak málo času děti tráví s knihou (či 

čtečkou) v ruce, což může vést ke snižování čtenářské gramotnosti, slovní zásoby  

a schopnosti porozumět delšímu textu. Podle mého názoru však není pravda, že dnešní děti 

čtou méně než předchozí generace. Právě naopak, současný vývoj nás obklopuje 

informacemi mnohem více, než tomu bylo v minulosti. Děti jsou zvyklé číst a konají tak 

možná více než žáci v minulosti. Jedná se však o krátké texty čtené bez vynaložení 

absolutního soustředění vedoucího k zapamatování informací z textu – děti se často 

setkávají s krátkými zprávami na internetu, SMS vzkazy, statusy a sděleními na sociálních 

sítích atd. Ve škole by se tak podle mě měl klást důraz na čtení „jiného typu“, na mysli 

mám soustředěné čtení delšího textu vedoucí k procvičování schopnosti získané informace 

převyprávět či kriticky zhodnotit.  
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Dětem totiž čím dál tím více unikají „tradiční“ média – zpovídaní žáci hovoří  

o papírových novinách jako o přežitku minulých dob určených pro jejich prarodiče. „My 

radši používáme internet a radši se na to koukáme, než to čteme,“65 popisuje žák osmého 

ročníku ZŠ. Jan Jirák v pořadu Newsroom České televize tento trend vysvětlil tím, že tisk 

dětem nenabízí žádnou „přidanou hodnotu“66 – jedná se o pasivní médium, se kterým se 

nedá hrát. S tím souvisí i názor, že tisk je „mrtvé“ médium. Jinými slovy, jeho využívání je 

v současné době na ústupu, neboť dnešní generace je zvyklá vyhledávat informace 

především online. Podle Jiráka proto hrozí minimálně některým novinám zánik, v odlišné 

situaci ale vidí časopisy, které podle jeho slov „přežijí déle“67. V dětských očích vítězí ty  

z nich, které nabízejí vystřihovánky nebo fotografie zvířat – jedna z žákyň uvádí, že  

do redakce časopisu s rodiči zaslali snímek svého psa.  

V souvislosti s četbou se často zmiňuje také otázka slovní zásoby  

a představivosti. V prostředí pohádek se setkáváme s ostrou hranicí mezi dobrem a zlem, 

jazyk pohádkových knih je přizpůsoben dětským čtenářům, ale na druhé straně rozvíjí 

jejich fantazii. Jako čtenářská dovednost by mohla být popsána schopnost „přetavit“ 

černobílý text v barevný obraz v mysli na základě představ, životních zkušeností  

a porozumění jazykovému kódu. Právě díky fantazii se konstrukty různých lidí mohou lišit. 

Oproti tomu film nebo televizní pořad zprostředkovává všem divákům stejný náhled  

na skutečnost a upírá jim tak možnost vlastní tvořivosti. Na druhou stranu ani zkušený 

spisovatel nedokáže v sebedelším textu do slov dokonale ukrýt například všechny aspekty 

podzimu, zatímco filmaři k takovému „přenosu“ díky využití audiovizuálního kódu stačí 

jeden povedený záběr. 

Televize je špičkovým produktem masmédií, spojujícím složky auditivní a vizuální, 

který vlastní téměř každá domácnost ve vyspělém světě a který zapojuje lidi bez rozdílu 

věku nebo sociální třídy68 do téhož informačního systému. Jak potvrzuje Jirák, už děti  

na prvním stupni sledují zpravodajství v televizi, ale spojují jej především se strachem, 

nebezpečím a negativními emocemi: „Děti se koukají na zpravodajství, protože je to pro ně 

příležitost být s rodiči. (…) Na druhou stranu pravděpodobně citlivě vnímají to, co rodiče 

komentují. A to jsou zřejmě zprávy, které obsahují nějaký prvek ohrožení, něco 

                                                           
65 Newsroom ČT24 [online]. Česká televize, vysíláno 20. 11. 2016. [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné 

z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/216411058170036/video/505526. 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. 
68 MEYROWITZ, Joshua.: Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Překlad JIRÁK, J., 

JONÁŠOVÁ, K. a kol. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0905-3. S. 54. 
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negativního, nějakou hrozbu, nějaké riziko.“69 Malým divákům tak v paměti nejčastěji 

zůstávají témata jako například autonehody, terorismus, atentáty nebo únosy. „Jak jsou tam 

nějaký ty vraždy, tak se na ně nemůžu dívat, musím jít pryč,“70 popisuje svou zkušenost 

žák 2. třídy pražské základní školy.  

Česká televize čelí tomuto problému tak, že na svém kanálu ČT :D („Déčko“) 

pravidelně vysílá Zprávičky určené pro dětské publikum. „Dáváme tam maximálně jednu 

aktuální zprávu denně. Pokud je citlivá, snažíme se ji podat v omezeném rozsahu a tak, aby 

tomu děti rozuměly,“71 přibližuje záměr pořadu dramaturg Petr Kopecký. Z průzkumu ale 

vyplývá, že děti médiím rozumějí lépe, než tomu bylo v minulosti, a to především díky 

schopnosti ovládat mobilní telefony a tablety. 

Trendem poslední doby je zejména upřednostňování vizuální složky, divák tak 

aktivuje nejprve svůj zrak, až později sluch. Zvyšuje se i počet komerčních stanic, které 

svůj obsah podřizují určité skupině diváků a upřednostňují zábavnou funkci. Často 

diskutovaným problémem je vliv televize na dětského diváka. Více se probírají vlivy 

negativní, ale nalezneme i pozitivní stránku sledování televize dítětem – televize nabízí 

dětem bohaté spektrum sociálních zkušeností, které mohou usnadnit sociální vývoj. 

Předškolní děti jsou dnes podle standardizovaných měření inteligence „chytřejší“72 než děti 

před padesáti lety, a tyto rozdíly byly částečně vysvětleny působením televize.  

Výsledky tohoto výzkumu však úzce souvisí s proměňujícím se pohledem  

na dětství v posledních sto letech, o kterém se zmiňuji již v kapitole 1.1 (Dětství a děti).  

V první polovině dvacátého století bylo dětství chápáno jako čas „nevinnosti a izolace“73. 

Dítě se neúčastnilo „dospěláckých“ debat o tématech narození, smrti, sexu a peněz. Rozdíl 

mezi dítětem a dospělým ilustroval striktní systém školství, který určoval, co může dítě  

v určitém věku znát a dělat. V době okolo přelomu tisíciletí však nastala proměna  

v představě o rolích dítěte. „Dnešní děti jsou (...) méně dětské. Mluví podobně jako 

dospělí, oblékají se podobně jako dospělí.“74 Na druhou stranu se ale ve společnosti 

vyskytuje stále více lidí, kteří se přes svůj dospělý věk stále chovají jako přerostlé děti. 

Jaký vliv může mít na tuto sociální proměnu televizní vysílání? „Televize není revoluční  

                                                           
69 Newsroom ČT24 [online]. Česká televize, vysíláno 20. 11. 2016. [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné 

z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/216411058170036/video/505526. 
70 Tamtéž. 
71 Tamtéž. 
72 Tamtéž. 
73 MEYROWITZ, Joshua.: Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Překlad JIRÁK, J., 

JONÁŠOVÁ, K. a kol. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0905-3. S. 302. 
74 Tamtéž. S. 133. 
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v tom, že by dětem implantovala rozum dospělých, ale v tom, že (...) umožňuje, aby byly 

přítomny interakci a situacím dospělých.“75 Televize tak odstraňuje hranice, které dříve 

oddělovaly osoby různého věku. 

Měřením EEG bylo ověřeno, že při sledování televize mozek utlumuje svou aktivitu, 

neboť se dostává do fáze podobné hypnóze nebo snění. Výzkumy76 ukazují, že úroveň 

vědomostí klesá s nárůstem času věnovanému sledování obrazovky. Pasivním přijímáním 

televizních obsahů zároveň trpí77 fantazie, myšlenkové operace a vyjadřovací schopnosti. 

Příliš mnoho času stráveného před obrazovkou o samotě může vést až k vytvoření 

statutu „televizního dítěte“78, které si vlivem televize utváří zkreslený pohled na svět  

i nerealistickou představu o mezilidských vztazích a přijímá pokřivené hodnoty. Protože 

ztrácí představu o skutečném životě i kontakt s kamarády, uchyluje se k dalšímu 

osamocenému sledování televize a uzavírá se do nekonečného kruhu fiktivního světa.  

V souvislosti s televizí a mladým publikem se často diskutuje o problematice 

telenovel, pornografického či násilného obsahu a reklam.  „Nekonečné“ seriály zobrazují 

divákům nerealistický způsob života a pohled na mezilidské vztahy. Jejich časté sledování 

může zejména u dospívajících vést k pokroucení představy o milostném soužití  

a k přehnaným nárokům na opačné pohlaví při vybírání životního partnera. Podobné 

následky mohou nastat i při sledování pornografického materiálu, které může pramenit  

ve vytvoření zvrácené představy o sexuálním životě; dále v agresivitu, „ponižování 

ženskosti“79 či absenci citů.   

Nablýskaný svět „dokonalých“ (mladých, krásných, štíhlých, spokojených, 

oblíbených, bohatých) lidí často zobrazují i reklamní sdělení a sociální sítě, čímž 

v konzumentech vzbuzují představu, že se používáním inzerovaných produktů mohou 

tomuto ideálu přiblížit. Tento dojem může negativně ovlivnit lidskou psychiku – může 

prohloubit touhu vlastnit nabízenou věc, vyvolat pocit méněcennosti a následnou potřebu 

přehnané štíhlosti vedoucí k poruchám příjmu potravy nebo rozpoutat obavy  

                                                           
75 Tamtéž. S. 133. 
76 DOSTÁL, Lukáš. Dítě a televize. Rodina.cz. [online]. Copyright © [cit. 31. 01. 2019]. Dostupné 
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z: http://www.rodina.cz/clanek3397.htm. 
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Dostupné z: https://www.detiamedia.cz/art/1446/co-znamena-pojem-televizni-dite.htm. 
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z: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7887/bobkov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y. 

http://www.rodina.cz/clanek3397.htm
http://www.rodina.cz/clanek3397.htm
https://www.detiamedia.cz/art/1446/co-znamena-pojem-televizni-dite.htm
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7887/bobkov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7887/bobkov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1&isAllowed=y


28 

ze zobrazených situací „děsivé předtím“ (než hrdina začal využívat služby, brát doplněk 

stravy, používat produkt) a „úžasné potom“. „Vzdálenost mezi reklamou a racionalitou je 

dnes tak velká, že je obtížné upamatovat se na to, že kdysi měly vůbec něco společného. 

Souvislé věty se v televizní reklamě vyskytují stejně tak zřídka jako oškliví lidé.“80 

Například reklamní spot81 na Studentskou pečeť na mě působí tak, že prezentuje 

teenagery jako osoby toužící po samostatnosti, svobodě, ale zároveň originalitě, která se 

někdy může pohybovat i na hranici zákona (dívka přeskakuje plot, v noci se spolu  

s chlapcem koupe v přírodě, sprejuje nápisy na auto, používá barevné dýmovnice). 

Reklama využívá prakticky pouze slova a slovní spojení typická pro mladou generaci („jak 

vypadat hustě a jak hustě nevypadat, což je nejvíc hustý“, „kdy bejt in a kdy out, abys byla 

in“, „proč jsi hipster, geek nebo oldschooler“, „v lifestylových časácích“), čímž se snaží 

přiblížit atmosféře t(w)eenagerského kolektivu a zaujmout cílenou věkovou skupinu 

konzumentů. Hlavním cílem reklamního spotu je tak podle mého názoru oslovit co možná 

největší množství mladých lidí a probudit v nich pocit, že jim konzumace zmíněné 

čokolády pomůže „nedržet se v zajetých kolejích“ a fungovat „podle vlastních pravidel“. 

Stylem zobrazení a zvolenými jazykovými prostředky ale podle mne zároveň využívá 

touhu t(w)eenagerů po originalitě, pocitu oblíbenosti a náležitosti k sociální skupině, 

přičemž inspiruje ke snaze odlišovat se od ostatních, čímž v divákovi evokuje zejména 

emocionální pocity, kdy se může ztotožnit s hlavní hrdinkou a může začít toužit  

po podobné svobodě, jakou prožívá ona.  

V minulosti se zároveň hojně diskutovalo i nad reklamou82 na čokoládu Fidorka, která 

byla následně stažena z vysílání. Blonďatá, asi desetiletá holčička se v ní na přechodu pro 

chodce násilím dostala k vytoužené pochoutce a svůj čin „omluvila“ slovy „Když musíš, 

tak musíš.“ Spot může být vykládán jako nabádání k silné individualitě jedince snažícího 

se prosadit se i za cenu agrese. 

Děti jsou podle výsledku výzkumu autorského týmu FSV UK schopny identifikovat 

negativní vliv reklamního sdělení. Žák třetí třídy odpovídá na učitelčin dotaz, jak může 

inzerce ovlivňovat jeho uvažování, slovy: „Myslíme si, že všechno, co nám chtějí prodat, 

je dobré, protože ještě nejsme tak chytří jako dospělí. Dospělí už mají zkušenosti  
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Mladá Fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4. S. 89. 
81 Studentská Pečeť! Žij podle vlastních pravidel! - YouTube. YouTube [online]. Copyright © [cit. 27. 12. 

2018].  Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=wdNMK4WbNrQ. 
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a ví, že levnější jogurt může být zdravější než ten dražší s hračkou, který ukazují v televizi. 

Dospělí ví, že je to jen vyhazování peněz. (…) Ale já bych si vybral ten s hračkou, nemá 

sice tak dobrou chuť, ale s hračkou je zábava.“83 

Z výzkumu FSV UK je dále zřejmé, že si studenti uvědomují i možnost podílení se na 

tvorbě mediálních produktů, a to zejména díky příležitosti tvořit obsah pro YouTube, blogy 

a sociální sítě. Dětská mediální zkušenost je často provázána s kooperací s kamarády. 

Účastníci výzkumu sdělují, že pomáhají svým mladším sourozencům ovládat tablet či hrát 

hru; oni sami se naopak učí od starších kamarádů nebo rodinných příslušníků84, a to 

zejména v oblasti vlastní mediální produkce. Produktivní činnosti „kralují“ tweenageři, 

neboť mírou své aktivní tvorby převyšují své mladší i starší kamarády. Ve výzkumné části 

této práce se pokouším zjistit, co tweenagery ke kreativní činnosti inspiruje, jakým 

způsobem se učí o možnostech vytváření vlastních mediálních obsahů a jak by z těchto 

zjištění mohla těžit mediální výchova.  

V dílech youtuberů, které mnoho tweenagerů označuje za své oblíbené postavy či 

vzory, rozeznávají respondenti přítomnost reklamy; starší školáci ji považují za rušivý 

element a nalézají vazbu mezi reklamním a redakčním sdělením, zatímco mladší děti 

persvazivní funkci reklamy odhalují spíše sporadicky. V otázkách týkajících se fungování 

a financování médií děti neprojevují souvislou znalost. Jako velmi přínosné se však jeví 

přednášky o kyberšikaně, neboť žáci škol, na nichž tyto akce proběhly, se lépe orientují85 

v oblasti bezpečnosti a regulace 

obsahu na internetu. Co se týče 

počítačových her, v období 

mladšího školního věku se zájem 

děvčat a chlapců liší86: dívky mezi 

svými „oblíbenci“ uvádějí hry  

o vaření, kluky zajímají 

„střílečky“, fotbal a auta. Bez 

ohledu  
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„Před lety se říkalo, že dětem na ZŠ mobil do ruky 

nepatří, pak se to posunulo k tomu, že až od druhého 

stupně, dnes se často rodiče ptají na první třídu. Děti 

jsou stejné, jen zvyky se mění a také určitě možnosti, 

co se dá všechno s mobily dělat. Já doporučuji 

nespěchat a nějakou dobu odolávat, koupit nejlépe 

když ho dítě začne potřebovat, např. kvůli organizaci 

kroužků, cestování atd.“ 
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na pohlaví však v této věkové kategorii vládne hra Minecraft. Trávení volného času s hrou 

ovlivňuje i výběr oblíbeného média – školáci nejčastěji uvádějí ty přístroje, které hraní 

umožňují, jako například mobilní telefon, tablet, 

počítač nebo Xbox. Počítač  

a mobil zároveň žáci vnímají jako multifunkční 

zařízení a popisují další činnosti, které jim tyto 

technologie umožňují87 (sledování videí, 

Facebook, volání a posílání zpráv, fotografování, 

ale i vzdělávání prostřednictvím internetu). 

V prostředí dětí mohou online hry působit 

dvojsečně, což v rozhovoru pro časopis Respekt 

zmiňuje pedagog a tvůrce počítačových her Vít 

Šisler. „Počítačové hry se dají používat na hodně 

způsobů, a samozřejmě ne všechny jsou vhodné 

pro studenty. Samotné médium je neutrální, 

závisí na tom, jak ho nastavíte. (…) Je ale nutné dokola připomínat, že je to pořád pouhý 

nástroj,“88 upozorňuje a dodává, že právě z těchto důvodů je nutné neustále monitorovat 

dopad technologií na mezilidské vztahy  

a rozhodovací procesy. Uhls89 u videoher oceňuje jejich pozitivní vliv na prostorovou 

orientaci, myšlenkové procesy, motivační prvky k prohlubování znalostí i trénink regulace 

emocí, oproti tomu ale stejně jako Šisler varuje před škodlivými rysy90 (diskriminace žen, 

sympatie s protiprávním jednáním) násilných her, jejichž vliv na agresivní chování hráčů 

však nebyl91 prokázán. 

Na téma kontroverze počítačových her ve vztahu k dětem bylo provedeno mnoho 

výzkumů s rozdílnými výsledky, možná i proto se jedná o často diskutované téma. Vedle 

                                                           
87 Tamtéž. 
88 MÁZDROVÁ, Kateřina. Komenský je pořád aktuální, říká autor oceněné hry Attentat 1942. RESPEKT. 

[online]. Praha: Economia, 2018. 3/2018. ISSN 0862–6545. Copyright © [cit. 27. 10. 2018]. Dostupné 

z: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/3/skola-hrou-je-porad-aktualni. 
89 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S. 99. 
90 MÁZDROVÁ, Kateřina. Komenský je pořád aktuální, říká autor oceněné hry Attentat 1942. RESPEKT. 

[online]. Praha: Economia, 2018. 3/2018. ISSN 0862–6545. Copyright © [cit. 27. 10. 2018]. Dostupné 
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ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S. 99. 

„Mám desetiletého syna, se školou není 

problém, chodí do tří kroužků, 

navštěvuje knihovnu, ale jinak svůj 

veškerý volný čas tráví s tabletem 

v ruce. Hraje nějakou hru, kde sbírá 

houbičky, které si dokonce dobíjí za své 

ušetřené peníze. Mně to přijde 

nesmyslné, takhle utrácet své úspory. 

A mám z toho zlý pocit, je to, jako by 

hrál automaty.“ 

 
Zdroj: Chat: Mgr. Jan Kulhánek — Sama 

doma — Česká televize. Česká 

televize [online]. Copyright © [cit. 01. 02. 

2019]. Dostupné 

z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/114

8499747-sama-

doma/214562220600032/chat/4680-mgr-

jan-kulhanek/. 
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studií, že čas strávený u videoher dělá „z mírných dětí hrubiány a z hrubiánů násilníky“92, 

můžeme narazit i na názor, že při správném výběru aktivity mohou PC hry dětskou mysl 

rozvíjet93. Nejčastěji bývají kritizovány násilné scény, sexuální motivy a obsahy, kde je 

hrdina schopen pokračovat v misi díky „náhradnímu“ životu. 

Většina her s násilným nebo persvazivním obsahem není primárně vůbec myšlena  

pro děti, dokonce se na jejich obalu a v počátečních instrukcích objevuje informace, že hra 

není určena pro osoby do 18 (v USA u některých her do 21) let. To, že se děti mladšího 

věku ke hře dostanou – volně si ji stáhnou z internetu, nainstalují si ji od kamarádů, nebo 

jim ji koupí rodiče – je věc druhá.  

Jako nevhodné pro děti bývají hodnoceny především hry, které zobrazují sexuální 

nebo násilné motivy. Z tohoto pohledu se může jevit jako kontroverzní i dětmi oblíbená 

(většina verzí je oficiálně přístupná od 12 let) hra The Sims, kde se „starají“ o rodinu, ale 

kromě toho, že jsou svědky stavění domu, vybavování bytu a každodenního života, mohou 

také vidět pohlavní styk a následné početí virtuálního potomka. Jedněmi z nejčastěji 

diskutovaných her v souvislosti se zobrazováním násilí a možným negativním vlivem  

na děti jsou hry Postal a DooMa, které podle odpůrců přímo vybízejí k násilí94 na PC 

obrazovce i mimo ni. Her s násilnými nebo válečnými motivy by se dalo objevit mnoho, 

pro ilustraci uvedu například GTA, Mafia nebo Call of Duty. Ve třetí zmíněné hře se  

z pozorovatele stává voják, který střílí do nepřátel a je svědkem jejich smrti. To samé 

probíhá i v Mafii, kde navíc lze zaslechnout vulgární výrazy, najíždět autem do lidí a střílet 

na gangstery, policisty i civilisty. Hra „odpouští“ to, že se při řízení auta nedodržují 

dopravní předpisy, ba co víc, dokonce překračování zákona po hráčích vyžaduje, protože 

za sražené chodce naskakuje skóre. Ale co je jízda v protisměru nebo překročení rychlosti 

proti tomu, že jsou hráči nabádáni k tomu, aby stříleli do nic netušících kolemjdoucích 

chodců a policistů? Pokud je hlavní hrdina ovládaný hráčem zabit, nenastává žádná 

katastrofa, neboť jednoduše „vstane z mrtvých“ a pouze se snaží ve stejné úrovni lépe 

uspět – podobné šance se v reálném životě neobjevují.  

                                                           
92 JEMELKA, Petr. Počítačové hry z dětí dělají agresory, dokázali vědci. Aktuálně.cz [online]. [cit. 01. 12. 
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vedci/r~i:article:759676/?%20redirected=1508668009/&redirected=1549880945. 
93 HAVLÍKOVÁ, Magdalena. Mohou být počítačové hry pro děti přínosné. Ona.idnes.cz [online]. [cit.  

01. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.ona.idnes.cz/mohou-byt-pocitacove-hry-prodeti-prinosne-f29-

/deti.aspx?c=A131223_112422_deti_haa . 
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Druhým úskalím se může stát návykovost či závislost, která může následně významně 

zasahovat95 do životů a vnímání světa hráčů. Dítě se může odebrat do „svého světa“ – 

prostoru zobrazovaného hrou a přestat se stýkat s kamarády96, přerušit proces socializace  

a ztratit zájem o všechno ostatní, než je displej počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. 

Hráč může pociťovat tak silnou touhu97 postoupit do dalšího kola, že se není schopný  

od obrazovky počítače odpoutat. Hrou prostupuje příběh, který bývá zpracován tak 

realisticky, že se hráči může zdát, že se stal jeho součástí, a proto není možné z role 

vystoupit. Fenomén závislosti může poté vést k vyloučení ze společnosti – notoričtí hráči 

nejsou schopni98 hovořit o ničem jiném, než je hra; někdy dokonce „nejsou schopni 

komunikovat vůbec“99, protože se pohybuje „ve svém světě“ – ve světě hry; ztrácí kontakt  

s přáteli a okolním světem a uzavírají se do sebe. 

V poslední době se závislosti na počítači a mobilu začínají věnovat odborníci z řad 

psychologie. Psychoterapeut Jan Kulhánek se vyjádřil ve smyslu, že ke známým 

závislostem na drogách a alkoholu nyní přibyla jedna „moderní“ 100, kterou lze rozpoznat 

například tak, že dítě odmítá jakoukoli jinou činnost; vzteká se, pokud je mu přístroj 

odebrán; a v době absence zařízení není schopno své myšlenky ubírat jiným směrem. 

Mnohé děti jsou schopné ovládat dotykové obrazovky dříve, než vysloví první větu,  

a rozvíjí tím své motorické dovednosti, ale na druhou stranu v sobě mohou probudit 

závislost101 vedoucí k negativnímu narušení osobnosti, problémovému chování v oblasti 

mezilidských vztahů, zhoršení školních výsledků i zdravotního stavu.  

Na druhé straně, správně zvolená hra v sobě může skrývat vzdělávací potenciál  

a podporovat rozvoj dítěte v oblasti postřehu, trpělivosti, logického myšlení, zraku 

(schopnosti přeostřovat z blízka na dálku), koordinaci očí a rukou při ovládání myši  

a klávesnice nebo zrychlení reakcí. Ve většině her se navíc v případě úspěchu postupuje  

                                                           
95 Hlavní příznaky závislosti na počítačových hrách. Bezpečně online [online]. Copyright © Národní centrum 
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do dalších „levelů“, přičemž následují úroveň je vždy o něco obtížnější než část předchozí, 

čímž děti procvičují schopnost reagovat102 na postupně narůstající nároky na dovednosti. 

Následkem závislosti na PC hře se vedle odtržení od kolektivu může paradoxně stát i lepší 

socializace, neboť někteří lidé se na základě svého nového zájmu sociálně sblíží s novými 

kamarády.  

Jednadvacáté století je obdobím masového rozšíření internetu, který se stal nejen 

součástí většiny domácností, ale začal se taktéž využívat k obchodním záměrům.  

V porovnání s ostatními médii má internet jednu velkou odlišnost: na rozdíl  

od ostatních médií, ze kterých se informace pouze přijímají, se prostřednictvím internetu 

může každý jedinec aktivně zapojit do různých diskuzí a vyjádřit tak svůj názor. 

Dospívající jsou považováni za nejčastější návštěvníky sociálních sítí, jejich vkus se ale 

postupem času mění. Zatímco Facebook v současné době „vychází z módy“, stále větší 

oblibě se těší Instagram. A to paradoxně zejména u tweenagerů, kteří by na sociálních 

sítích kvůli požadavku dosažení věkové hranice 13 let před založením účtu pohybovat 

neměli. Přestože toto pravidlo nalezneme ve facebookových103 i instagramových104 

podmínkách, druhá zmíněná sociální síť se nového uživatele na datum narození neptá.  

I na Facebook se děti mladší 13 let dostanou, musí však o svém věku podat lživé 

informace, což může některé z nich odradit.  

Psychologie rozlišuje dva typy motivace lidí: vnitřní a vnější. Motivaci si můžeme 

představit jako hybnou sílu vedoucí nás k cíli. Pokud je tato síla podnícena vlastním 

přesvědčením, hovoříme o motivaci vnitřní. Systém odměn na sociálních sítích v podobě 

zvednutých palců, sdílení a komentářů představuje motivaci vnější – jedná se  

o prokazatelné uznání našeho úsilí od ostatních lidí, které nás povzbuzuje k další online 

aktivitě. Pořizování a následné úpravy profilových obrázků (včetně fenoménu selfie)  

za účelem obdržení co nejvíce „lajků“ sehrávají významnou roli v digitálním působení 

tweenagerů. To souvisí s udržováním „pověsti“ na sociálních sítích, kvůli které se kromě 

třídění seznamů přátel a „followerů“ mladí uživatelé zdokonalují i v postupech 
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„updatování“. Jako „instagramovou sebevraždu“105 například popisují zveřejnění dvou 

fotografií v rámci jednoho dne. 

Mezi pozitivní vliv internetu patří bezpochyby rychlá dostupnost mnoha informací, 

což šetří čas i peníze. Elektronická média posunula106 význam proměnných veličin 

komunikace, jako je prostor, čas, či fyzikální překážky. V dnešní době totiž není nic 

výjimečného na tom, že spolu komunikují lidé, kteří se nacházejí na opačných koncích 

světa. „Zprávy o událostech ze vzdálených míst zakoušíme v reálném čase; znovu se před 

námi vyjevují obrazy, gesta a hlasy lidí dávno mrtvých a v libovolném obývacím pokoji 

libovolného domu v zemi můžeme v detailním záběru sledovat skrumáž na fotbalovém 

hřišti.“107 

Jako další pozitiva bych zmínila možnost udržování kontaktu s přáteli, sdělování 

zážitků či rozvoj kreativity. Zároveň se zde mohou sdružovat jedinci s podobnými zájmy  

a sdílet své zkušenosti například o hrách, literatuře nebo hudbě. „Ke slovu“ se zde 

dostávají i stydliví jedinci, kteří by se ke komunikaci face-to-face neodvážili. Ve vazbě  

na školu můžeme ocenit možnost spolupráce při skupinové práci prostřednictvím chatu  

(tzv. instant messaging – ang. přímá komunikace s okamžitou online interakcí) nebo 

videohovorů, motivaci k učení nebo rychlé získávání informací od spolužáků. Kromě toho 

sociální sítě poskytují prostor pro dotazy osobního charakteru ohledně řešení životních 

situací, pod nimiž může uživateli v komentářích kdokoliv poradit. Přestože má podle mého 

názoru tato funkce dvojsečný dopad, neboť kromě zasvěcených rad můžeme narazit  

i na zesměšňování nebo negativní zpětnou vazbu, výzkumy ukazují, že dospívající 

používající Facebook prokazují větší míru empatie108 než ti, kteří na sociální síti svůj profil 

nemají.  

Na druhé straně mohou sociální sítě narušovat soustředění a rozptylovat pozornost. 

FOMO syndrom prokazatelně109 vede ke zhoršení školních výsledků, pokud děti učení 

nebo psaní domácí úlohy přerušují „kontrolou“ sociální sítě v intervalech nižších než  

15 minut. Často skloňovaný problém v souvislosti se sociálními sítěmi je i vznik závislosti 
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nebo ochrana osobních údajů a její spojitost s mentálním vývojem dospívajících. Uživatelé 

zde mohou vystupovat v naprosté anonymitě, což může vyústit v chování odvážnějšího 

charakteru než ve skutečnosti. Lidé mají pocit, že na internetu „nejsou vidět“, čímž si  

při pohybu v internetovém prostoru pěstují nezdravé sebevědomí k vyjadřování a chování 

na internetu. Sociální sítě mohou případně sloužit i jako prostředek pro pedofily či 

násilníky k navázání kontaktu s potenciálními oběťmi. Riziko negativního ovlivnění, 

sexuálního obtěžování a kyberšikany úměrně narůstá s mírou času stráveného online. 

Všechny tyto aspekty mohou vést k depresím, úzkostem, pocitu méněcennosti  

a v některých případech až k sebevraždě110. Současně narůstá také hrozba111 pozdějších 

zdravotních problémů a sklon k narcistickému chování.  

Mezi negativními dopady „nových“ médií bych dále zmínila fakt, že data dostupná  

na internetu zřídkakdy procházejí kontrolou. Uživatel internetu a zejména sociálních sítí se 

tak může snadno dostat k neověřeným informacím, které se až pozdějším hledáním ve více 

zdrojích a ověřováním ukáží být nepravdivými. V souvislosti s pohybem na internetu bývá 

často zmiňován i snadný přístup k erotickým a násilným obsahům zejména ve vztahu  

k dětem, které by se bez možnosti internetu k podobnému materiálu dostaly jen stěží.  

Nutno podotknout, že děti s technologiemi zacházejí jinak než dospělí, ovládají je 

intuitivně, neboť se staly nedílnou součástí jejich života, a mnohdy o nich vědí víc 

informací než dospělí. To by měl mít na paměti každý rodič či pedagog, který se „pustí“  

do rozhovoru s t(w)eenagerem na téma „média“.  V kapitole 1.4 (Formální a neformální 

mediální výchova) a také ve výstupu z praktické části této práce se z toho důvodu 

pokouším přednést učitelům i rodičům návrhy, jak s tweenagery nejen o „nových“ médiích 

komunikovat tak, aby výstup z dialogu mohl být vyhodnocen jako přínosný pro obě strany 

a aby z něj rodiče a učitelé nevyšli s nálepkou „dinosaurů“ například proto, že slovo selfie 

považují za vulgarismus. 

V opačné situaci se v současné době ve vztahu k mladému publiku nachází rozhlas. 

Jeho hlavním úkolem se stává především vytvářet kulisu k jiným činnostem, neboť jej 

v roli hlavního „informátora“ postupně zastoupila televize a k audio obsahům (písničkám) 

se mladí lidé dostávají spíše přes internet. Rozhlasové vysílání však ze života lidí nemizí, 

ale zaměřuje se na určité skupiny posluchačů, v závislosti na věku či způsobu využití 
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volného času. Kromě zpravodajství a podávání informací, což byla jeho původní primární 

funkce, které se dnes drží zejména veřejnoprávní stanice; plní dnešní (komerční) rádia 

zejména funkci zábavnou, když zprostředkovávají poslech písniček a vtipů. Dnešní 

vysílání rádií se tak často omezuje pouze na zpravodajství a písničky; z obsahu mizí dříve 

tradiční rozhlasové hry a pořady, které dávaly prostor rozvoji posluchačově fantazii.  

Možná proto, že děti v dnešní době jen zřídkakdy přicházejí do kontaktu s rozhlasem, 

se otázky o současném škodlivém vlivu112 tohoto média objevují jen okrajově. Jiná situace 

se však podle mého názoru týká sledování klipů na internetu, kde se tweenageři mohou 

setkat s audiovizuálními obsahy nepřiměřenými jejich věku. Vedle vulgárních slov se 

může jednat i o vizuální obsahy s násilnými, diskriminačními či sexuálními motivy. 

Aby rodiče předešli negativním vlivům médií na své potomky, volí různé modely 

domácí mediální výchovy (viz kapitolu 1.4 Formální a neformální mediální výchova  

a praktickou část této práce). Podobný zájem mají i pedagogové, kteří se občas uchylují  

k „ochranitelskému“ přístupu ke školní výuce o médiích. Ne vždy se však toto úsilí 

dospělých setká s očekávaných úspěchem, a to i z toho důvodu, že je na děti často 

nahlíženo jako na pasivní, bezmocné a snadno ovlivnitelné recipienty. V následující 

kapitole i ve výstupu z praktické části proto přináším návrhy pro formální i neformální 

mediální výchovu tweenagerů založené na informacích získaných z odborné literatury  

i vlastního participačního výzkumu s tweenagery.  

   

1.2.2 Kritika – dítě jako aktivní publikum 
 

V minulosti byla velká pozornost věnována roli médií v životě dětí a možnostem 

ovlivňování jejich vývoje. Tento strach podněcoval obavy společnosti spojené s inovacemi 

a změnami souvisejícími s médii, které mohou vést k mediální (morální) panice („media 

panic“)113, definovatelné jako emocionálně podnícenému pocitu strachu velkého počtu lidí 

vedoucímu k označení médií za hrozbu114 pro hodnoty nebo zájmy společnosti. 
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Grand rozděluje tento strach do čtyř úrovní: mírný strach označovaný jako 

„apprehension“115, znepokojující strach („dread“)116, ohromující strach („panic“)117  

a extrémní strach („terror“)118. Pokud se začne hovořit o mediální panice, obavy bývají 

věnovány zejména dětem, jakožto bezmocným („powerless“)119 jedincům. Tento názor je 

silně zakořeněn v pohledu na mediální tradici a stále převažuje nad veřejným diskurzem120  

o dětech a médiích. Rozlišit úroveň obav v souvislosti s dětmi a mediálními obsahy je však 

velice komplikované. Jedním z možných způsobů je retrospektivní121 pohled, pracující 

s dlouhou tradicí strachu souvisejícího s médii, na který upozorňoval v souvislosti 

s vhodností obrazového materiálu a dopisů k učení už Sokrates. V dnešní době se objevují 

podobné problémy spojené s digitálními médii, dezinformacemi a fake news.  

Retrospektivní přístup kritizují Buckingham a Strandgaard Jensen122, protože podle 

nich nahlíží současnou optikou na minulé události, čímž je mylně interpretuje. Jak píší 

Trültzsch-Wijnen a Zezulková, jako alternativní možnost se tedy nabízí  

sociálně-konstruktivistický přístup123 zkoumající společenské konstrukty a jejich často 

soutěžící variace, které jsou relevantní jak pro minulé, tak pro současné debaty o dětech a 

médiích. 

Reakce založená na strachu ze šíření nového média nebo technologie je často 

podporována „kulturním pesimistickým“124 pohledem na svět, který média představuje 

jako zlá a nebezpečná. Jako protipól kulturního pesimismu označují Trültzsch-Wijnen  

a Zezulková „nadhodnocování potenciálu“125 mediálních a komunikačních technologií  

v životě dětí – mediální euforii („media euphoria“)126. Tento dualismus dokládají zejména  

na rozdílu mezi dobrými/vzdělávacími („good/educational“)127 a špatnými/škodlivými 

(„bad/harmful“)128 médii z hlediska vhodnosti a nevhodnosti pro děti, což ilustrují  

na příkladu populární kultury Hunger Games: zatímco knihy získaly několik ocenění 
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v kategorii literatury pro děti, filmová zpracování se „dočkala“ kritiky za nevhodný obsah 

pro dětské publikum. Na pomezí mezi kulturním pesimismem a mediální euforií zařazují 

kritický optimistický přístup („critical-optimistic approach“)129 upírající pozornost  

na aktivního jedince (dítě), zdůrazňující zároveň rizika a příležitosti všech médií. Kriticky 

optimistický přístup staví do popředí zkušenosti dětí a mládeže s mediálními texty  

a technologiemi v různých formálních i neformálních prostorech a mediálních praktikách. 

Proto tento přístup využívám i ve své práci: její praktická část je postavena na datech 

získaných kvalitativním participačním výzkumem, týkajících se mediálních zkušeností 

tweenagerů v prostředí domova i školy. Právě z dovedností a znalostí o médiích 

osvojených v neformálním protředí vycházím při formulování teoretických rad  

i praktických doporučení pro formální mediální výchovu. V praktické části této práce tak 

uvádím aktivity (či jejich modifikace), které děti podle svých slov prostřednictvím médií 

provozují doma a v případě „přenesení“ těchto činností do formální mediální výchovy by 

mohlo dojít k jejímu zefektivnění i zpopularizování.   

Woodfall a Zezulková130 kritizují „binární rozvržení médií“131, včetně jejich rizik  

a příležitostí, neboť poukazují na to, že tyto koncepty vznikají přesvědčením dospělých 

„neodrážejících holistickou mediální zkušenost“132 dětí a náctiletých. Mladí uživatelé pak 

mohou nejen opakovat názory dospělých, ale dokonce i přebírat jejich strachy spojené 

s médii – například že se stanou násilnými hraním her nebo že mohou být uneseni, protože 

si je agresor vytipuje na sociální síti. „Nemyslím si, že z tebe hraní her může udělat 

násilníka, ale mamka mi to řekla. (…) Já ale nechci, aby se mi to stalo,“133 obává se 

devítiletý Američan. Woodfall a Zezulková tak doporučují zaměřit se na zkušenosti mladé 

generace s médii a na individualitu dítěte, jeho různé způsoby užívání různých médií  

za různými účely a s různými výsledky („the individual child engages with diverse media 

 in diverse ways for diverse purposes and with diverse outcomes“)134. Tento postup jsem 
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zvolila i pro svůj výzkum, který je zaměřen na neformální mediální zkušenost tweenagerů 

jakožto inspiraci pro činnosti mediálního spojené s mediálním vzděláváním ve škole. 

Woodfall a Zezulková tvrdí, že „dospělé“ koncepty dětství, které se různí časem  

a prostorem, stejně jako individuálním či kolektivním pohledem na svět, hrají významnou 

roli v mediálních obavách. Děti a dospívající často působí jako symbol pro zranitelné 

oběti135 v diskuzích o úzkosti a morálním úpadku souvisejícími s technologickými 

inovacemi a vývojem médií. Obhájci Nové sociologie dětství (New Sociology  

of Childhood)136 však předpokládají, že by dětství mělo být spíše chápáno jako 

„společenský artefakt než jako biologická nutnost“137, na základě čehož definuje Zinnecker 

dospělé vnímání dětství v moderních (západních) společnostech ve čtyřech kategoriích: 

Koncept tradičního moderního dětství („traditional-moderne“)138 závisí na vnímání 

dětí nikoliv pouze jako fyzických bytostí, ale jako vyvíjejících se139 jedinců. Podle 

Trültzsch-Wijnen a Zezulkové tato koncepce považuje média za sociální činitele140, jejichž 

role v životě dětí souvisí s jejich rozvojovým a vzdělávacím potenciálem. Autorky dále 

píší, že myšlenka pokročilého moderního („avanciert-moderne“)141 dětství stírá142 hranice 

mezi dětmi a dospělými, když děti představuje jako bytosti a média zobrazuje jako nutnost 

pro dospělé i dítě při dosahování jejich okamžitých i dlouhodobých osobních, sociálních  

a pracovních nebo školních cílů. Fundamentalistický („fundamentalistische“)143 pohled 

tvrdí, že to, zda a jak se diskutuje o médiích, závisí na komunitě, v níž dítě žije. Přístup 
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postmoderního („postmoderne“)144 dětství ukazuje, že děti jsou rovné dospělým, což podle 

slov Trültzsch-Wijnen a Zezulkové vyvolává opoziční názory145 ve veřejném diskurzu 

týkající se zejména strachu z vymizení dětství.  

Trültzsch-Wijnen a Zezulková popisují opoziční názory na postmoderní dětství, které 

se podle nich podobají nesouhlasným vyjádřením o tom, proč by děti měly být vzdělávány 

o médiích. Ačkoli se děti většinou naučí o médiích a digitálních technologiích  

v neformálních a přirozeně se vyskytujících společenských situacích, výsledky tohoto 

učení by mohly být „v rozporu s vnímáním dospělých“146, jaké mediální a digitální 

schopnosti a znalosti by si děti měly osvojovat. Mediální výchova je pak vnímána jako 

„péče o ideální formu“147 mediální gramotnosti dítěte a způsob snižování mediálních 

dopadů díky schopnosti kritického uvažování. Z tohoto předpokladu vycházím  

a v praktické části na základě výsledků vlastního výzkumného šetření navrhuji způsoby, 

jak k formální mediální výchově přistupovat, aby docházelo jejímu k efektivnímu 

propojování s dětskou neformální mediální zkušeností. 

Někteří akademici hodnotí přístup mladých lidí k mediálním obsahům jako 

„nezdravou závislost“148 a tvrdí, že cílem mediální výchovy by mělo být proti ní bojovat. 

Jak ale zmiňuje Hobbs, vedle toho se můžeme setkat s názory149, že společnost masmédií 

je přirozenou součástí dětství a dospívání. Rozmanitost přístupů nemusí mít negativní 

dopad na mediální výchovu, naopak se může stát hybnou silou150 k prohlubování zájmu  

o mediální gramotnost a k práci s mladými lidmi vedoucí ke kritické analýze a k aktivnímu 

vytváření mediálních obsahů. Hobbs se domnívá, že úspěšný program může být založen  

na duálním principu posílení a ochrany („empowerment and protection“)151. Učitele může 

hnát kupředu motivace, že se snaží chránit žáky před negativními vlivy médií, ale i to, že si 

se studenty přejí diskutovat o nejlepších možnostech využití technologií a médií. Oba 
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přístupy mohou slavit úspěch, pokud budou reagovat152 na aktuální vývoj, kulturu  

a komunitu, v níž budou uplatňovány. 

Ve své práci vycházím ze současných trendů, které staví do centra pozornosti dítě jako 

aktivního činitele mediálního procesu. Mění se přístup k mediální výchově, když je 

původní ochranitelské pojetí („protectionist stance“)153 střídáno důrazem na proces kritické 

analýzy a schopnost vytvářet vlastní obsahy. Ochranitelský postoj podává mediální 

gramotnost jako umění snižovat negativní dopad médií tím, že se mládež naučí dekódovat 

potenciální nebezpečí. Hobbs154 však tento postoj považuje za elitářský, popisuje jej jako 

chybné uchopení výzkumu a dále tvrdí, že může dojít k ohrožení kvality vyučovacího 

procesu, pokud jsou dovednosti v oblasti mediální výchovy chápány jako protipól mediální 

kultury. Pokud v rámci ochranitelského přístupu učitel varuje žáky před negativními 

účinky médií formou výkladu faktů, může vzdělávání o médiích přijít o svou 

autentičnost155, neboť žáci přijímají učitelovy normy pro správné interpretace za své  

bez toho, aby mediální obsah podrobili vlastnímu kritickému hodnocení. Jako možný 

důsledek uvádí Hobbs156 situaci, kdy vlivem přílišného zaměření se na problematické rysy 

masmédií může dojít k opomíjení emoční angažovanosti mladých lidí vůči médiím  

a upozaďování pozitivních dopadů na jejich pocity. S tím souvisí i „devalvace“157 

populární kultury ve vzdělávání, proti níž ve svých návrzích pro mediální výchovu 

vystupuji, když doporučuji využívat dětskou neformální mediální zkušenost ve formální 

výuce o médiích. 

Poprvé v historii se zároveň setkáváme s tím, že děti považují média za „zdroj učení se 

společenským a kulturním normám“158. Řada odborníků159 se domnívá, že se mladí lidé 

mohou stát kritickými spotřebiteli médií až poté, co si vštípí vlastní prožitek 
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s fotografováním a úpravou snímků, plánováním storyboardů, psaním skriptů, vyprávěním 

příběhů a vytvářením webových stránek. Síla technologií se podle jejich názoru160 

uplatňuje v případě, že ji studenti mohou využívat k vlastní produktivní činnosti, 

sebereflexi, kreativnímu vyjádření a kritickému dotazování. Z toho vyplývá, že se úplná 

mediální výchova může uskutečnit až ve chvíli, kdy žáci dostanou příležitost k vlastní 

aktivní participaci. Ve svých doporučeních formulovaných na základě výzkumu tento 

názor zastávám a souhlasím s pedagogy, kteří vyzdvihují161 možnost rozvoje jazykových  

i kooperativních dovedností, stejně jako posílení kreativního myšlení a schopnosti 

plánování. Odpůrci162 naopak brojí proti dětské mediální produkci s argumenty, že se jedná 

o falešný typ odborného výcviku vedoucí k rozptylování od učení a ke ztrátě kritické 

analytické perspektivy. 

Je nutné uvědomit si, že děti s mobilními technologiemi zacházejí jinak než dospělí  

a ovládají je automaticky, neboť se staly nedílnou součástí jejich života. Tento posun 

můžeme vnímat ve třech rovinách163: nadšené přijetí mobilního telefonu jako nové 

technologie, dotykové ovládání, jež intuitivně zvládají i nemluvňata, a rychlý rozmach 

sociálních sítí. Právě poslední zmíněný faktor dal uživatelům možnost využívat kromě 

známého chatování také možnost sdílení a socializování se s ostatními bez ohledu na čas  

a prostor. Čtvrtina164 britských a amerických dospívajících se na sociálních sítích „přátelí“ 

s kamarády, kteří bydlí tak daleko, že by za reálným „face to face“ setkáním s nimi museli 

cestovat letadlem. Mapa online „kamarádů“ dospívajících by i díky tomu zabírala 

jedenáctkrát rozsáhlejší165 zeď než skupina přátel dospělých.  

Již zmíněná inkluzivní Studie mediální gramotnosti populace ČR pracovala  

pro dodržení jednoho z hlavních kritérií, tedy pestrosti a různorodosti, se skupinami 

tvořenými žáky i žákyněmi s rozdílnými školními výsledky z různých tříd školek, škol  

i víceletých gymnázií v rozmanitých geografických, kulturních a sociálních podmínkách. 

Výzkumníci si stanovili za cíl zjistit, jak „různé věkové kategorie dětí a mládeže do 15 let 

věku rozumějí médiím, jaká média a jakým způsobem používají a vytvářejí, jak vnímají 
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rizika a příležitosti, které jsou s nimi spojené, a jaká je role druhých v jejich mediálním 

životě a gramotnosti“166. Těmito otázkami se mimo jiné zabývá i mnou provedený výzkum 

zveřejněný v praktické části této práce, který se však zaměřuje pouze na tweenagery.  

Ze Studie mediální gramotnosti populace ČR jsem proto pro účely práce vybrala pouze 

data týkající se mladých dospívajících. 

Tweenageři uznávají167, že se s výrazem „média“ již setkali, ale nejsou schopni jej  

bez problémů vysvětlit. Ucelenější odpovědi poskytují na dotaz, k čemu média slouží. 

Z hlavních závěrů168 vyplývá například to, že digitální komunikační technologie 

představují v poslední době kromě zásobárny zpráv také průvodce volným časem mladých 

lidí. Děti se s tímto typem médií setkávají doma i ve škole, připojení k internetu považují 

za jeden ze životních standardů a případné znemožnění přístupu k němu hodnotí jako 

„znevýhodnění“169. Mediální obsahy vyhledávají jako zdroj informací a způsob 

komunikace, ale i jako pramen zábavy, a to především prostřednictvím počítačových her. 

Děti jsou si dále vědomy toho, že se jejich mediální preference v průběhu času mění, což 

nevysvětlují jen vlastním vývojem, ale i rychlým technickým pokrokem. Například díky 

stahování filmů z internetu školáci šetří peníze, které by utratili za lístek do kina, ale 

obcházejí tak i zákazy rodičů.  

Na to, co tweenagery motivuje k trávení času s médii, jakým způsobem mladí 

dospívající s médii nakládají, do jaké míry mohou být jejich působením ovlivněni, jak 

vnímají násilné obsahy na obrazovce, jaké emoce spojují s využíváním médií a jak by 

s těmito fakty mohla pracovat formální i neformální mediální výchova, se dále zaměřuji  

ve výzkumné části své práce. 

 

1.2.3 Dětská kultura  
 

Jak píší Woodfall a Zezulková v příspěvku Children´s Culture, je obtížné postihnout 

spojení „dětská kultura“, pokud je chápána izolovaně od „sociokulturní konstrukce“170 

samotného dětství. Porozumění dětství se napříč společnostmi významně liší. Woodfall  

a Zezulková tvrdí, že se děti nacházejí uvnitř „několika hybridních kulturních prostorů“171 
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a nelze se proto zabývat dětskou kulturou bez uznání složitosti samotné představy o tom, 

co tvoří dítě, a naopak, jak děti jsou chápány a umístěny ve společnosti.  

Pojem „dítě“ bývá podle Woodfall a Zezulkové zjednodušeně vysvětlován jako člověk 

fyziologicky nezralý („physiological immature human“)172 a za slovem „dětství“ bývá 

často hledán obecný stav „být dítětem“ („general state of being a child“)173, tedy podřadné 

stádium, z něhož vyrůstáme. Tato odmítavost nebo ignorování pozice dětství jako něčeho 

významnějšího, než je čas fyzického růstu a socializace, funguje ve světle „dominantní“174 

kultury. Woodfall a Zezulková tvrdí, že pokud dítě není považováno za „hotový výrobek“ 

(„not a finished product“)175, není divu, že s sebou dětství přináší konotace závislosti, 

bezmocnosti a podřadnosti a že dětská kultura zaujímá podřízené postavení.  

Woodfall a Zezulková dále popisují binární pohled na dětskou kulturu: dětská kultura 

může být na jedné straně chápána jako kultura „pro děti“ („produced for children“)176,  

na druhé straně jako „produkovaná dětmi“ („produced by children“)177, přičemž větší 

pozornost bývá věnována tvorbě dospělých pro dětské publikum, zatímco dětská produkce 

bývá vnímána jako okrajová, přestože jsou děti „tvůrčími mysliteli“178, kteří svou kulturu 

naopak aktivně utváří prostřednictvím vlastního prožitého zážitku. Ve výzkumné části 

práce se na kulturu produkovanou dětmi zaměřuji a zjištění využívám k formulaci návrhů, 

jak tuto zkušenost dětí účinně implikovat do školní mediální výchovy. 

Dětská kultura sice podle Woodfall a Zezulkové může fungovat „pod dohledem“179 

dospělých, ale v poslední době dochází k významným technologickým a kulturním 

změnám, které dětem poskytují větší prostor pro vlastní kulturní rozvoj. To dokazuje, že 

dětské aspekty mohou vzkvétat i bez pomoci, vědomí či svolení dospělých. Rodiče 

s překvapením či úzkostí přihlížejí tomu, s jakým přehledem jejich děti ovládají pro ně 

neproniknutelná180 „nová“ a sociální média. Od prvních obav o účincích knih, komiksů, 

televize a kina se tedy nyní dostáváme k úzkosti spojené s vlivem videoher a sociálních 

médií na děti. I z toho důvodu jsou vytvářeny jasné hranice a nedotknutelné rozdíly181 mezi 

kulturou dětí a dospělých. 
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Každou kulturu lze podle Woodfall a Zezulkové označit za „hybridní“182, proto  

i dětská kultura, jejíž hranice mohou být popsány jako propustné, je pluralistická  

a proměnlivá. Tím, jak děti vyjadřují svou vlastní kulturu, se stávají aktéry svého světa  

i „kompetentními partnery“183 světa dospělých. Proto by dětská kultura měla být 

hodnocena za své vlastní hodnoty, nikoliv jako cesta či stupeň („way-stage“)184 k něčemu 

dalšímu, vyššímu – dospělosti.   

Už narozením začíná celoživotní vzdělávací proces, který prostupuje celým životem 

člověka. Na učící se subjekt se však dá nahlížet různými způsoby. Behaviorismus se 

soustředí výlučně na vnější projevy chování a měřitelné výsledky. Myšlenkové pochody 

odehrávající se uvnitř organismu nazývá „černou skříňkou“ („black box“)185, tedy něčím, 

co je velmi špatně rozpoznatelné a uchopitelné. Předem stanovuje pevný způsob, jakým se 

dosáhne cíle, přičemž uplatňuje metodu „cukru a biče“ (odměn a trestů), díky níž dochází  

k upevnění nebo odnaučení stanovených modelů chování. Vychází z vazby mezi podněty  

a reakcemi organismu na ně a místy může mít až podobu drilu. 

Konstruktivismus186 se oproti behaviorismu liší svým zkoumáním vnitřního světa 

učícího se jedince, který se postupem času zdokonaluje díky smysluplnému „nabalování“ 

nové látky na již známé skutečnosti. Nesouhlasí s behaviorismem v tom směru, že se 

člověk přizpůsobuje okolnímu světu; konstruktivismus naopak tvrdí, že jedinec může  

na své okolí aktivně působit prostřednictvím tvořivého myšlení.  Proces učení, které může 

být záměrné i bezděčné, úzce souvisí se zpětnou vazbou a aktivitou jedince. Osvojování 

nových obsahů začíná individuálním zpracováním informací a modifikací látky. 

K dosažení úspěchu je nutné v látce smysl nejen objevit, ale i samostatně vytvořit. Sociální 

(sociokulturní) konstruktivismus se nevzdává individualistické perspektivy187, ale navíc se 

soustředí i na sociální okolí subjektu. Ruský (sovětský) psycholog Lev S. Vygotskij 

vytvořil představu o tzv. „zóně nebližšího vývoje“188, prostorem mezi aktuální  

a potenciální úrovní jedince, v níž díky interakci s okolím dochází k urychlení vývoje. 
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Sociální konstruktivismus můžeme rozdělit na dvě úrovně: „apriori“189 vycházející z toho, 

že primární jsou procesy konstruování, a produktem tohoto konstruování je společnost;  

a „aposteriori“190, pro níž je primární společnost, která konstruuje pomocí sociálních 

procesů. Z druhého zmíněného typu dále čerpá metodologický holismus191.  

Jak popisují Woodfall a Zezulková, děti vnímají mediální svět holisticky192, 

způsobem, který nedefinuje a nevymezuje, což se výzkumníkům a pedagogům může jevit 

jako snadno přehlédnutelné.  Je to dětská mediální zkušenost, jež by měla vést naše 

porozumění, nikoliv naše „předpoklady, domněnky a předsudky“193. V tomto ohledu je 

nutné vyhnout se označení obsahu jakéhokoli média za „diskrétní projev“194, přestože 

například výrobní postupy mohou vést k opačnému mínění. Chápání dospělých 

pravděpodobně není schopno postihnout mediální zkušenost dítěte v celé jeho šíři. Z toho 

důvodu je důležité vnímat holistický prožitek dítěte jako cestu k tvorbě smyslu  

(„meaning-making“)195 a pochopení a uznat dítě za vstupní bod („entry point“)196, centrum  

a tlumočníka mediálních zkušeností a učení. Tímto způsobem přistupuji k výzkumu: 

mediální zkušenost tweenagerů stavím do centra a vycházím z ní při formulaci výstupů 

využitelných v mediální výchově. 

Woodfall a Zezulková dále uvádějí, že přestože učitelé i autoři obsahů pro děti kladou 

značný důraz na zprostředkující platformu, samotné děti, pokud jsou požádány  

o charakteristiku mediálního konceptu, do něhož by chtěly být zapojeny, za důležité 

považují atributy jako zábava („fun“)197, laskavost („kindness“)198, hra („play“)199, 

příběhovost („story“)200 nebo učení („leasing“)201, nikoliv platformu. Pojmy jako televize, 

internet, telefon a další zmiňují pouze v případě, že se tato slova vyskytují v samotných 

průzkumech, kterých se účastní. Woodfall a Zezulková202 připomínají, že se děti zabývají 

                                                           
189 KABELE, Jiří. Sociální konstruktivismus. Sociologický časopis. [online]. Praha: Sociologický ústav AV 

ČR, 1996, roč. 32, č. 3, s. 317–337. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/archive. 
190 Tamtéž. 
191 Tamtéž. 
192 WOODFALL, A., ZEZULKOVÁ, M. What ‘children’ experience and ‘adults’ may overlook: 

Phenomenological approaches to media practice, education and research. Journal of Children & Media. 

Francis (Routledge): SSH Titles, 2016. 10(1). ISSN: 1748-2801. 
193 Tamtéž. 
194 Tamtéž. 
195 Tamtéž. 
196 Tamtéž. 
197 Tamtéž. 
198 Tamtéž. 
199 Tamtéž. 
200 Tamtéž. 
201 Tamtéž. 
202 Tamtéž. 

http://sreview.soc.cas.cz/cs/archive
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médii prostřednictvím dělání („doing“)203: dětská prožitá zkušenost („lived experience“)204 

se tak stává pojítkem mezi obsahy a platformami, k čemuž došlo například při „stěhování“ 

Harryho Pottera205 na obrazovku.  

Mediální obsahy a platformy, stejně jako postupy jejich výroby i užívání, jsou často 

nekriticky rozděleny učebními osnovami a instrukcemi do „nepropustných škatulek“206 

„dobrých“ nebo „špatných“, a pro daný dětský věk „vhodných“ či „nevhodných“ skupin. 

Jak popisují Woodfall a Zezulková207, vlivem toho se žáci brzy naučí rozlišovat média 

z toho pohledu, jakou míru potíží či zvýhodnění jim ve vztahu ke škole mohou přinést. 

Dětské vnímání se tak snadno stává předem ovlivněným, aby žák předešel školní sankci, 

což je vidět například na projevu osmiletého amerického žáka: „Hry mám rád více, protože 

filmy nejsou pro vás tak dobré. Hry jsou zdravé pro učení (...) Ve filmech se naučíte špatná 

slova a žádné dobré věci.“208 O rok mladší Američanka se svěřila, že by se ráda učila 

fotografování a tvorbě videí, ale nedělá to ve škole, protože „by se mohla dostat  

do potíží“209. Podobnou představu má i šestiletý Čech, který by se ve škole rád dozvídal  

o médiích, ale pouze takovým způsobem, „aby si toho paní učitelka nevšimla“210. Jedním 

z cílů mého výzkumu je zjistit, jak tuto problematiku vnímají tweenageři a zda je jejich 

hodnocení médií předem ovlivněno například hrozbou potíží či negativními konotacemi. 

 

1.3 Učení se o médiích 
 

Vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti není ve školním vzdělávání jednotné v celé 

Evropě, neboť se v akademickém prostředí neustále debatuje o jejím uskutečňování buď  

v rámci různých kurikulárních oblastí, nebo jako samostatného předmětu. Mediální 

vzdělávání může být českým žákům v současné době poskytováno jako součást vzdělání 

mateřského jazyka, historie, geografie, občanského vzdělávání, vědeckého vzdělávání nebo 

prostřednictvím „čisté“ mediální výchovy či volitelných kurzů. Pedagogické cíle211   

v oblasti mediální gramotnosti mohou být zahrnuty do mnohých učebních plánů; například 

i do osnov pro vědu, protože studenti musí být schopni vyhledat, používat, analyzovat 
                                                           
203 Tamtéž. 
204 Tamtéž. 
205 Tamtéž. 
206 Tamtéž. 
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž. 
209Tamtéž. 
210 Tamtéž. 
211 MCDOUGALL, J., ZEZULKOVÁ, M., VAN DRIEL, B., STERNADEL, D. Teaching media literacy in 

Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education. NESET II report. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union: 2018. doi: 10.2766/613204. 
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média a porozumět jim, aby získali informace o nejrůznějších tématech a byli o nich 

schopni kriticky uvažovat. Pedagogové212 uznávají důležitost zapracování konceptů 

mediální gramotnosti do učebních osnov, neboť jsou si vědomi toho, že se mediální texty 

používají k předávání obsahu ve výuce většiny předmětů. Málokdy je však k textům 

přistupováno nad rámec jejich funkce dopravníků informací („conveyors  

of information“)213. Domnívám se, že je nutné vnímat mediální gramotnost jako záležitost 

interdisciplinární, proto i v závěru praktické části této práce doporučuji pracovat s médii 

jednak jako se zdroji informací, ale i jako s příležitostmi propojení více oborů či předmětů 

v rámci produkční činnosti. 

Druhým otazníkem zůstává věk dětí, ve kterém by se s mediálním vzděláváním mělo 

začít. Küter-Luks a kolektiv214 tvrdí, že by mediální výchova měla být zaměřena především 

na studenty ve věku 9 – 12 let, v období mezi dětstvím a dospíváním. Přestože je nutné 

nahlížet na jednotlivce individuálně a před biologickým pohledem na dětství 

upřednostňovat názor, že dětství je sociálním konstruktem, rozdělení vývojových stádií 

podle věku je silně zakořeněno. Období tweenagers proto bývá ohraničeno spodní hranicí 

10 a horní hranicí 12 let, přestože změny charakteristické pro toto stádium lze zaznamenat 

u mladších o starších dětí.  Küter-Luks a kolektiv zdůrazňují, že mladí adolescenti mohou 

být nejvíce ohroženi negativními účinky médií215 – například zvýšenými negativními 

emocemi a depresemi, negativním obrazem těla nebo pozitivnějšími pohledy na užívání 

návykových látek. Navíc programy mediálního vzdělávání zaměřené na dospívající osoby 

mohou být poměrně úspěšné, protože vzorce chování a myšlení dětí v tomto věku nejsou 

dosud zcela zformovány, ale jejich kognitivní schopnosti jsou dostatečně vyvinuté, aby 

tweenageři pochopili obsah programů mediální gramotnosti. 

Odborníci216 se shodují v náhledu na studenty jako na aktivní účastníky vzdělávacího 

procesu. Aktivní učení poskytuje studentům příležitost utvářet vlastní učení tím, že jim 

                                                           
212 HOBBS, Renee. The seven great debates in the media literacy movement. Journal of 

Communication, 1998. 48(1):16-32. In: The seven great debates in the media literacy 

movement. ResearchGate | Share and discover research [online]. [cit. 02. 03. 2019]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_m

ovement. 
213 Tamtéž. 
214 KÜTER-LUKS, T., HEUVELMAN, A., PETERS, O. Making Dutch pupils media conscious: 

preadolescents’ self-assessment of possible media risks and the need for media education. Learning, Media 

and Technology, 2011, 36(3). S. 295 – 313.  
215 Tamtéž. S. 295 – 313. 
216 MCDOUGALL, J., ZEZULKOVÁ, M., VAN DRIEL, B., STERNADEL, D. Teaching media literacy in 

Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education. NESET II report. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union: 2018. doi: 10.2766/613204. S. 55 – 70. 
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poskytne prostor a podporu pro zkoumání, vytváření, diskuzi a zamyšlení; žáci zároveň 

mohou mít vliv na učení prostřednictvím vlastní participace. Předpokládá se, že tato forma 

účasti účinně podporuje „kritickou, analytickou, tvůrčí a reflexní“217 mediální gramotnost 

studentů. S tímto názorem se ztotožňuji a ve své práci vycházím z myšlenky, že by 

formální mediální výchově „prospělo“ užší provázání s neformální mediální zkušeností 

tweenagerů, k níž může docházet například formou diskuze či produkční činností žáků. 

Postupy výuky a učení pro vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti mohou být 

založeny na různých metodách, z nichž některé uvádím níže:  

Aktivní šetření a nácvik kritického myšlení („active inquiry and critical thinking 

practices“)218 spočívá v podněcování diskuze a nabízení otázek ze strany učitelů, kteří jsou 

vnímání jako spoluúčastníci. Žáci jsou vedeni219 k používání digitálních nástrojů například 

za účelem získávání informací, fotografování nebo nahrávání. Tento princip může vést  

k používání pedagogických praktik220 zaměřených na to, aby žáci mohli klást konkrétní 

otázky o mediálních zprávách a porozuměli některým klíčovým koncepcím mediální 

gramotnosti. Otázky cílené na rozvoj aktivních schopností studenta a kritického myšlení se 

mohou soustředit na rozpoznání autora a účelu mediální zprávy, na identifikaci používání 

jazykových technik (slov a symbolů) a na vztah mezi motivy autora a širším sociálně-

kulturním kontextem. Pokud jsou do výuky zahrnuty produktivní činnosti, přístup 

rovnoměrně napomáhá i k vytváření dovedností a znalostí studentů v oblasti mediální 

gramotnosti. 

Holistické učení („holistic education“)221 často uplatňuje strategie sociálního 

konstruktivismu, jako je spolupráce a učení prostřednictvím hry, přičemž se zaměřuje  

na rozvoj kritického a kreativního myšlení spolu se společenskými, emocionálními, 

kulturními a etickými dovednostmi potřebnými pro reálný život.  

Spolupráci využívá i metoda sdíleného/společného učení („collaborative learning“)222. 

Studenti jsou obvykle učitelem pouze povzbuzováni223 ke spolupráci během samotné 

vzdělávací intervence. Kromě společného učení je pro tuto metodu charakteristická také 

výuka ve spirále („spiral learning and teaching“)224, k níž dochází v případě, že se  

                                                           
217 Tamtéž. S. 51.  
218 Tamtéž. S. 23.  
219 Tamtéž. S. 23.  
220 Tamtéž. S. 24. 
221 Tamtéž. S. 41. 
222 Tamtéž. S. 23.  
223 Tamtéž. S. 23 – 29.  
224 Tamtéž. S. 42.  
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na teoretické i praktické úrovni vychází z dříve nabytých znalostí a zkušeností, které jsou 

postupem času dále prohlubovány. V konceptu sdíleného učení může zároveň docházet 

k rotačnímu výběru225 studentů pro jednotlivé části projektu.  

Další možností je diskuzní učení a reflexní praxe („discussion-based learning  

and reflective practice“)226 uskutečňované diskutováním o médiích. Promluvy  

o televizních pořadech a filmech, online hrách, videích z YouTube, vlivu sociálních médií 

a aktuálních novinkách mají sice dlouholeté zastánce, přesto se neustále potýkají 

s obviněním227, že jejich primárním cílem není prohlubovat kritické myšlení, nýbrž vést 

studenty k očekávaným odpovědím.  

Schopnost používat média bývá popisována jako jedna z dovedností mediální 

gramotnosti. Tím se řídí správa médií („media use management“)228, při níž se studenti učí 

vyhodnocovat své vlastní způsoby využívání médií. Výsledný pocit potřeby modifikace229 

chování pochází z aktivity samotných žáků, pedagogové pouze poskytují odpovědi  

a pomocnou ruku. 

Škola hrou („learning through play“)230 je obvykle spojována s mediálním 

vzděláváním dětí předškolního a mladšího školního věku, zatímco s učením na základě hry 

(„game-based learning“)231 se můžeme setkat i v kolektivu starších žáků. Řízené principy 

hry232 mohou účinně kultivovat vztah mladých lidí k médiím a podílet se na prohlubování 

jejich mediální gramotnosti. Hra s vzdělávacími cíli233 by měla být příjemná, participativní, 

do určité míry spontánní a otevřená složitým, odlišným a často nepředvídatelným 

výsledkům učení. Může podporovat234 specifické i přenositelné znalosti a dovednosti  

v oblasti mediální gramotnosti, zejména ty, které souvisí s tvůrčím myšlením a kreativitou. 

Pokud jsou děti a mladí lidé vyzváni k vlastní produkci her, mohou být také rozvíjeny  

a zdokonalovány jejich dovednosti a znalosti v oblasti tvořivé a produkční mediální 

gramotnosti.  
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1.3.1Mediální gramotnost 

V nejširším slova smyslu můžeme „gramotnost“ vysvětlit jako schopnost jedince 

vykonávat určitou činnost. Nejčastěji se však s tímto pojmem setkáváme v souvislosti se 

čtením a psaním. Na těchto dovednostech je postavena čtenářská (literární) gramotnost, 

tedy schopnost porozumět čtenému a psanému textu. S rozvojem společnosti se zvyšují 

nároky na lidské dovednosti, a tak se v současné době můžeme setkat například s pojmy 

počítačová (technologická, internetová), finanční, dokumentová, numerická, právní, 

občanská či mediální gramotnost. 

Poslední zmíněnou dovednost, která „se stala nutnou součástí gramotnosti jako 

takové,“235 se snaží rozvíjet mediální výchova. V současnosti se do popředí dostává umění 

najít mediální sdělení, správně si jej vyložit, kriticky jej zhodnotit a případně vytvářet 

vlastní obsah; jinými slovy nebýt pasivním, nekritickým, snadno ovlivnitelným 

konzumentem.  

V současné době nenalezneme jednotné vysvětlení pojmu „mediální gramotnost“, 

přesto je ale většina z nich založena na stejném základu. Mediální gramotnost můžeme 

definovat například jako „sérii komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost 

vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech“236. 

Mediálně gramotný člověk tak disponuje souborem znalostí a dovedností, které umožňují 

bezpečné, aktivní a kontrolované užívání médií, jež jsou v dané době a dané společnosti 

k dispozici“237 – jinými slovy dovede vyhledat mediální sdělení díky přístupu 

k technologickým prostředkům; porozumět jejich obsahu, analyzovat jej, podrobit jej 

kritickému hodnocení; ale zároveň vytvářet vlastní mediální obsahy. Mediální gramotnost 

tedy spojuje znalost fungování médií a jejich postavení ve společnosti s dovedností 

aplikovat teoretické vědomosti do vlastní produktivní činnosti. 

Protože se mediální gramotnost zařazuje mezi jeden z požadavků začlenění osobnosti 

do společnosti a média postupem vývoje svou každodenní přítomností ovlivňují životy 

jednotlivců i fungování společnosti, je nutné o jejich existenci a vlivu informovat 

přístupnou formou i děti a dospívající. Aby se jednotlivec dokázal socializovat, musí se 

                                                           
235 RÖMER KAVANOVÁ, Lucie. Propojme učebnu s obývákem. RESPEKT. Praha: Economia, 2018. 
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zorientovat i v současné nabídce médií, a to v produktech „starých“ (tradičních, 

klasických)  i „nových“ (digitálních).  

Závěr průzkumu238 agentury STEM/MARK pro Českou televizi z listopadu roku 2018 

popisuje mediální gramotnost Čechů jako nízkou. Čtvrtina respondentů v „testu“ uspěla  

na méně než 30 % – viz graf 1.  

 

Graf 1: Skladba mediální gramotnosti populace ČR 

Převzato z: BURIANEC, Jan. Mediální gramotnost je v Česku nízká – pouze čtvrtina dospělé populace v ní 

dosahuje uspokojivé úrovně. Marketingový výzkum a analýza dat - STEM/MARK [online]. Copyright © 

2013 STEM [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné z: https://www.stemmark.cz/medialni-gramotnost-je-v-cesku-

nizka-pouze-ctvrtina-dospele-populace-v-ni-dosahuje-uspokojive-urovne/. 

 

Hodnotily se například technické dovednosti, znalost vlastníků médií, schopnost 

rozpoznat reklamu nebo rozlišit veřejnoprávní a soukromá média. Podle výsledků 

průzkumu neměli respondenti výrazné potíže s technicky zaměřenými úkoly (například 

úkony v internetovém prohlížeči); na poměrně dobré úrovni se také vyznali v médiích 

                                                           
238 BURIANEC, Jan. Mediální gramotnost je v Česku nízká – pouze čtvrtina dospělé populace v ní dosahuje 

uspokojivé úrovně. Marketingový výzkum a analýza dat - STEM/MARK [online]. Copyright © 2013 STEM 

[cit. 30. 01. 2019]. Dostupné z: https://www.stemmark.cz/medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-pouze-

ctvrtina-dospele-populace-v-ni-dosahuje-uspokojive-urovne/. 
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veřejné služby i v mediálních formátech. Oproti tomu potíže dotazovaným činilo definovat 

některé pojmy (nová média, perex) a rozlišit publicistiku od zpravodajství. Největší 

rezervy však byly objeveny ve schopnosti interpretovat sdělení z médií a prokázat znalost 

týkající se vlastníků médií. Pouze 23 % dospělé populace dosáhlo uspokojivého hodnocení 

(úspěšnost nad 50 %), nejhorší výsledky byly zaznamenány u mladých lidí (15 – 29 let)  

a seniorů (60 let a více), nejlepší naopak u vysokoškolsky vzdělaných mužů. 

Podobně neuspokojivé výsledky jako u dospělých přinesla tematická zpráva239 České 

školní inspekce také ohledně dětí. Z vyhodnocení elektronických dotazníků  

a podrobného zkoumání průběhu výuky na 170 školách se dozvídáme, že se mediální 

výchova většinou vyučuje jako průřezové téma v rámci výuky českého jazyka, 

informatiky, cizích jazyků či základů společenských věd a výchovy k občanství; studenti 

se setkávají i s exkurzemi do médií, besedami s odborníky či vydáváním školních časopisů. 

Přesto žáci devátých ročníků základních škol v testech nedopadli dobře, když zvládlo 

alespoň na tři pětiny otázek správně odpovědět jen 43 % žáků. „Máme výrazný podíl  

40 % žáků, kteří mají nižší úspěšnost než čtyřicetiprocentní, což je problém. Projevuje se 

to v rizikových situacích, které jsou například spojené s chováním žáků na sociálních 

sítích, či v schopnosti jejich manipulace,“240 obává se ústřední školní inspektor Tomáš 

Zatloukal. Jako problémové se ukázaly zejména úlohy, v nichž měli studenti porozumět 

delšímu úseku textu, určit postoj autora příspěvku a pravdivost sdělení. Na otázky spojené 

s mediální gramotností se zaměřuji i ve svém výzkumu, jehož hlavní zjištění tak mimo jiné 

přináší i vhled do mediálních dovedností tweenagerů a jejich povědomí o médiích. 

Ze zprávy241 inspekce vyplývá, že jsou neuspokojivé výsledky žáků v testování 

mediální gramotnosti úzce spjaty i se způsobem realizace mediální výchovy na školách  

a vzděláváním učitelů. Podle slov náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje 

Andryse pedagogové nemají přesnou představu, co a jak v mediální výchově probírat. 

Odborného vzdělání v této oblasti dosáhlo na vysoké škole nebo dalším vzděláváním asi 

jen 10 % z nich, oproti tomu téměř tři čtvrtiny dotázaných pedagogů své znalosti mediální 
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výchovy prohlubuje samostudiem. Zarážející je výsledek průzkumu společnosti Median 

z roku 2017 – přesto, že za nejdůležitější témata mediální výchovy považují učitelé 

rozpoznávání dezinformací a rozvoj kritického myšlení, více než čtvrtina z nich může být 

ovlivněna právě fake news, protože „považuje alternativní weby za důvěryhodné“242 – viz 

graf 2. 

 

Graf 2: Důvěra pedagogů škol, na kterých se vyučuje mediální výchova, v různé typy médií 

Převzato z: Projekty. Jeden svět na školách [online]. Copyright © [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné 

z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialnivzdelavani/vyzkumy/6517086_ucitele_medialni_vychovy_pra

ha_v30jp.pdf. 

 

Jaký dopad může mít tato skutečnost na samotné žáky? „Závislost na zdrojích, které 

jsou jednostranné, je vždycky nepříjemná. Jedním ze smyslů mediální výchovy je, aby lidé 

měli kritický odstup od zdrojů,“243 reaguje v reportáži Newsroomu ČT Jan Jirák. Podle 

České školní inspekce by se tak v následujících letech244 měla zlepšit metodická podpora 

mediálního vzdělávání, nabídka pomůcek i učebnic, stejně jako příprava vyučujících  
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na pedagogických fakultách vysokých škol. 

 

1.3.2 Historie a problémy mediální výchovy 
 

K dějinám mediální výchovy by se toho dalo říci mnoho, v této práci se však vydám 

pouze na krátký výlet do historie. Za počátky mediální výchovy můžeme označit už 

myšlenky antického filosofa Platóna propagující vidění pravé reality. Její dnešní podoba se 

formuje zejména díky vývoji tohoto oboru v zemích západní Evropy a Ameriky.  

Neblahá válečná zkušenost s propagandou vedenou J. Göbbelsem donutila německou 

společnost k tomu, že je v Německu dodnes kladen velký důraz na mediální pedagogiku 

(Medienpädagogik). Ta zde funguje jako svébytný obor zajišťující výzkum vlivu médií  

na vývoj a psychiku dětí. Dalšími složkami německého vzdělávání o médiích jsou mediální 

didaktika (Mediendidaktik), mediální vzdělávání (Medienerziehung) a mediální 

kompetence (Medienkompetenz). Poslední jmenovaný termín v sobě ukrývá schopnost 

využívat média a pracovat se získanými informacemi. Mediální didaktika se snaží žákům 

představit používání médií jako zdrojů informací včetně možností médií nových. Mediální 

vzdělávání si klade za cíl245 zvyšovat mediální gramotnost dětí. 

V 50. a 60. letech minulého století se s mediální výchovou poprvé setkali také američtí 

žáci. Komercionalizace médií a zejména televize zde totiž vedla k žádosti rodičů probírat 

mediální témata ve výuce, aby studenti nepromíchávali informace získané  

ze zpravodajství a z reklamních sdělení. V 70. a 80. letech246 se americká mediální 

výchova navíc rozrostla o pojmy z filmové tvorby. Mediální výchova se v průběhu druhé 

poloviny 20. století postupně šířila do zemí západní Evropy, Asie, Austrálie i Afriky  

a stávala se dílkem ve skládačce školní výuky.   

Z mnoha zemí, v nichž se mediální výchově ve vzdělávání dětí věnují, zmíním mezi 

významnými zástupci ještě Kanadu, Austrálii a Velkou Británii. V roce 1978 vznikla 

v kanadském Torontu  Assosiation for Media Literacy247 (Asociace pro mediální 

gramotnost), organizace vzdělávající učitele a publikující materiály z oblasti mediální 

výchovy a mediální gramotnosti. V 90. letech prošel kanadský vzdělávací systém 

mohutnou reformou, která uznala mezipředmětový potenciál mediální výchovy a zařadila 
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ji do výuky anglického jazyka na školách. Středoškoláci v Austrálii mají v rozvrhu hodin 

samostatný předmět Media Studies248 (ang. mediální studia), ale mediální výchovu 

nalezneme v rámci anglického jazyka nebo společenských věd i v nižších ročnících.  

Ve Velké Británii vzniklo v roce 1996 Media Education Centre249 (ang. Centrum 

vzdělávání o médiích) zkoumající postavení výchovy o médiích v anglickém kurikulu. 

Samotná výuka cílí především na žáky ve věku od 11 do 16 let, kteří se s médii seznamují 

v rámci hodin angličtiny, umění nebo dějepisu.  

V našem prostředí nalezneme prezentaci odlišných účinků sdělení a nástin fungování 

médií už v Komenského Labyrintu světa a ráji srdce ze 17. století. V pedagogice 

Komenský kladl důraz na praktickou stránku výuky s využitím „médií“ – předmětů 

zprostředkovávajících vědění, mezi něž řadil i noviny. Ve svém latinském díle Schola 

pansophica se zmínil o kritickém čtení aktuálních informací v tisku250, které doporučoval 

žákům ve věku od 12 do 18 let alespoň jednou týdně.  

O zhruba dvě stě padesát let později se spolu s nárůstem gramotných konzumentů 

zvyšoval i zájem o tištěná média. V roce 1906 vychází první česká kniha o roli reklamy  

ve společnosti Moderní reklama Zdenka Šindlera, následovaná vlivnými knihami, jakými 

byly například Noviny (Hoch, 1913), Zákulisí novin: Psychologie novinářského povolání 

(Fuchs, 1931), Noviny: Co jsou a jak se dělají (Koudelka, 1932) nebo sbírka novinových 

humorných sloupků Karla Čapka publikovaných v knize Jak se co dělá (1938). Tyto 

publikace lze chápat jako příklady snahy informovat čtenáře o základních principech 

mediální produkce a jejích sociálních a politických úlohách, ale zároveň jako historický 

základ251 pro kritický přístup k mediální gramotnosti a mediálnímu vzdělávání. Periodikum 

Duch novin252 vycházející v Československu ve 20. a 30. letech 20. století bojovalo  

o rozvoj samostatného oboru i mediální výchovy a zařazení čtení novin do školních 

praktik.  

Ve dvacátých letech minulého století své první „krůčky“ podnikaly i rozhlas a film, 

což vedle debat o porozumění novinám vedlo také k nárůstu pozornosti věnované 
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schopnosti „číst“ film. Od roku 1921 vycházel například Časopis pro uvedení filmu jako 

výchovně učební pomůcky. Všechny pokusy o zvyšování mediální gramotnosti však 

umlčela nacistická okupace v letech 1939 až 1945, během níž zemřeli v koncentračních 

táborech také Oskar Butter a Alfred Fuchs253, klíčoví představitelé tehdejšího českého 

diskurzu o mediální gramotnosti. 

V následujícím období vlády Komunistické strany Československa (1948 – 1989) 

ztratil koncept mediální výchovy svůj smysl, neboť se masová média, kterými byly tisk, 

televize, film a rozhlas, stala vzdělávacími nástroji v rukou státu. Navzdory tomu mohou 

být v dobových učebních osnovách nalezeny prvky učení o médiích: v hodinách českého 

jazyka žáci probírali žurnalistické styly, vedle toho se dozvídali i o rolích komunikace  

a médií v historii a zkoumali uměleckou stránku filmu. Navíc je možné toto historické 

období nazvat (nechtěným) základem mediální gramotnosti díky kritickému „čtení mezi 

řádky“ a vědomí o cenzuře i propagandě, jež vedlo k využívání alternativních zdrojů 

informací – samizdatových i exilových publikací a vysílání rádia Svobodná Evropa254. 

Jak již bylo řečeno výše, přestože první zmínky o mediální gramotnosti nalézáme 

v 17. století u Komenského, české formální mediální vzdělávání se začíná bez vztahu  

ke snahám z dob komunismu pomalu formovat až po zboření zažitého modelu médií 

v rukou státu po roce 1989, významněji však až v novém tisíciletí, a to především  

v „kritickém a protekcionistickém rámci.“255 V 90. letech se objevují první pokusy  

o neformální mediální vzdělávání v rámci mimoškolních klubů a církví. Celonárodní 

zavedení formální mediální výchovy256 můžeme poté zařadit na přelom tisíciletí. 

Původní učební osnovy jsou v 90. letech vystřídány tzv. Bílou knihou, v novém 

tisíciletí však přicházejí další změny. Tzv. Školský zákon z roku 2004 přichází 

s dvouúrovňovým systémem kurikulárních dokumentů. V rovině státní se jedná o Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice a rámcové vzdělávací programy, na které  

na školní úrovni navazují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se žáci 

učí od školního roku 2007/08. Tímto krokem získávají vzdělávací instituce větší 

pedagogickou autonomii a pravomoc z hlediska vytváření učebních obsahů, na druhou 

stranu jsou ale svázány větší odpovědností za naplňování očekávaných výstupů a profesní 
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kompetence učitelů.  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP) vymezuje 

vzdělávací oblasti sdružující obsahově příbuzné předměty do kategorií. Tyto oblasti jsou 

dále doplněny průřezovými tématy, které tvoří povinnou součást vzdělávání a rozvíjejí 

interdisciplinární vztahy. Mediální výchova je díky kurikulárním reformám uznána jako 

průřezové téma, součástí školních vzdělávacích programů257 základních škol musí být  

od školního roku 2007/08 a na gymnáziích se s ní studenti povinně seznamují od roku 

2009/10. Záleží na každé škole, jak se k problematice mediální výchovy postaví258: může ji 

vyučovat jako samostatný předmět, integrovat tematické okruhy do jiných hodin, 

uskutečnit projektovou výuku, nebo zvolit kombinaci zmíněných variant.  

I přesto je zakomponování mediální výchovy do výuky stále tvrdým oříškem, což 

potvrzují slova Jana Jiráka. Přestože se podle něj postavení mediální výchovy na školách 

zlepšuje, k výhradně pozitivnímu hodnocení se neuchyluje: „Nikdy jsem netušil, jak je 

obtížné do běžícího vzdělávacího systému prosadit nové téma. Mně přišlo samozřejmé, že 

se lidé potřebují včas dozvědět, jak fungují média a co se od nich dá čekat. A najednou se 

ukázalo, že to nikam nepatří – není to čeština ani dějepis.“259 Dalším úskalím je podle 

mého názoru nedostatek pedagogů kvalifikovaných v oblasti mediální výchovy  

a opomíjení činností žáků zaměřených na rozvoj čtenářské i mediální gramotnosti.  

Diskuze a iniciativy v oblasti mediální gramotnosti v České republice mají dlouhou, 

ale roztříštěnou historii, která bývá mnohdy ignorována. Praxe a výzkum se inspirují 

mezinárodními příklady260, přičemž popírají český historický, sociokulturní, politický  

a ekonomický kontext. Mediální vzdělávání tak není vhodně strukturováno pro český 

dvoustupňový vzdělávací systém na základních školách. To pramení v dojem, že se 

formální mediální výchova jeví nejmladším žákům příliš složitě a u nejstarších studentů 

naopak dochází k až nežádoucímu261 zjednodušování. Za současné trendy můžeme označit 

digitalizaci všech médií, na níž by mohla pružně reagovat neformální mediální výchova, 

                                                           
257 MŠMT, Průběh reformy – vydávání RVP a přechod na výuku podle vlastních ŠVP. MŠMT. [online]. [cit. 

13. 10. 2018].  Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/harmonogram. 
258 Tamtéž. 
259 Dopolední radiožurnál - Jan Jirák [online]. Český rozhlas Radiožurnál, vysíláno 1. 7. 2008. [cit. 13. 10. 

2018]. Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/jan-jirak-6211956. 
260 JIRÁK, J, ZEZULKOVÁ, M. Media literacy in the Czech Republic. In HOBBS, R., MIHAILIDS, P., eds. 

The International Encyclopedia of Media Literacy. Wiley: 2017. ISBN: 978-1-118-95560-4. S 4. 
261 ZEZULKOVÁ, Markéta. Media learning in primary school classroom: Following the teachers’ pedagogy 

and the child’s experience. In KOTILAINEN, S., KUPIAINEN, R. (Eds.), Reflections on Media Education 

Futures. S 159–169. Gothenburg, Sweden: Nordicom, 2015. S. 166. 
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silnější důraz na vlastní mediální produkci žáků i větší provázanost262 formální mediální 

výchovy s předměty týkajícími se informačních a komunikačních technologií.  

 

1.3.3 Receptivní a produktivní přístup 
 

Autor české koncepce Jan Jirák definuje mediální výchovu jako „soubor poznatků  

a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, 

účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, 

aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, 

odhalit“263.  

V rámci mediální výchovy by se studenti měli jednak zdokonalovat v teorii, ale jednak 

by se měli naučit využívat tyto znalosti v praxi a tím si fungování nabytých poznatků 

ověřovat, což vyplývá i z aktuálního RVP (2007, aktualizace 2017), který mediální 

výchovu na základních školách rozděluje do dvou oblastí264: receptivní a produktivní;  

u gymnázií se poté jedná o složky vědomostní a dovednostní.  

Receptivní (dovednostní) přístup265 k mediální výchově může být nazýván také 

teoretickým, znalostním nebo kriticko-hermaneutickým či kriticko-výkladovým 

konceptem. Jeho cílem je schopnost kritické analýzy mediálního obsahu a jeho následná 

interpretace založená na vztahu k realitě. Studenti se učí, jak správně porozumět  

a interpretovat obsahy, přičemž se dozvídají nové informace o zákonitostech mediální 

produkce, přijímání mediálních obsahů, identifikování cíle sdělení a odhalování 

manipulačních či propagačních tendencí. Receptivní i vědomostní okruh tak dětem 

poskytuje náhled na roli médií ve společnosti a v dějinách, ale nabízí i postupy pro kritické 

hodnocení mediální produkce.  

Druhý způsob266 se soustředí na vlastní mediální produkci, žáci se tedy snaží 

samostatně vytvářet mediální sdělení. S tímto konceptem se můžeme setkat i pod názvy 

Learning by Doing (učení se konáním), produktivní či dovednostní přístup. Stěžejním 

                                                           
262JIRÁK, J., ZEZULKOVÁ, M. Media literacy in the Czech Republic. In HOBBS, R., MIHAILIDS, P., eds. 

The International Encyclopedia of Media Literacy. Wiley: 2017. ISBN: 978-1-118-95560-4. S 4. 
263 PASTOROVÁ, Markéta. Průřezová témata ZV a GV obecně [online]. [cit. 13. 10. 2018]. Dostupné 

z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/2108/MEDIALNI-VYCHOVA-%E2%80%93-UKAZKA-

ZPRACOVANI.html. 
264 RVP ZV_2017_červen.pdf, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 28. 01. 2019]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/. 
265 MIČIENKA, Marek, JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-

315-4. S 12. 
266 Tamtéž. S. 12.  
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úkolem této složky mediální výchovy je umožnit studentům vlastní mediální produkci267, 

proto je založen na aktivní účasti studentů při tvorbě mediálních sdělení, která jim 

zprostředkovává nové dovednosti. Studenti mohou aplikovat své teoretické poznatky 

v praxi a rozvíjet tvůrčí, vyjadřovací, argumentační a prezentační činnosti například 

tvorbou školního časopisu, blogu, rozhlasu, videa, školní televize nebo webových stránek.  

Tato oblast se vyvíjí značnou rychlostí, i proto by se mediální výchova měla snažit 

reflektovat změny v oblasti mediálních technologií, což potvrzuje i Renne Hobbs: „Dřív 

bylo pro výuku tvorby videí zapotřebí drahé techniky, dnes má každý na telefonu kameru  

a fotoaparát.“268  

 

1.4 Formální a neformální mediální výchova 

Jak již bylo zmíněno výše, za formální mediální vzdělávání bývají považovány školní 

lekce, které by v ideálním případě měly být provázány s domácí (neformální) výchovou  

o médiích. To, jaká média a jakým způsobem mládež využívá, ovlivňují velkou měrou také 

vrstevníci a volnočasové skupiny.  

Ve svém výzkumu se zabývám tím, jak se formální a neformální mediální výchova 

tweenagerů liší, jakými způsoby k ní dochází a jak by se daly školní a mimoškolní praktiky 

propojit či jak by formální mediální vzdělávání mohlo čerpat z dětských mediálních 

zkušeností nabytých neformální cestou.  

 

1.4.1 Domov a third spaces  
 

Za třetí prostor („third space“)269 bývá považováno sociální prostředí mimo primární 

prostor („first space“)270 představující domov a sekundární oblast („second space“)271, 

kterou je škola nebo zaměstnání. Lidské postoje a chování včetně vztahu k médiím a online 

činnosti tak významně ovlivňují také osoby, s nimiž přicházíme do kontaktu ve volném 

čase, a skupiny vrstevníků. Z toho vycházím v praktické části této práce, kde mimo jiné 

zkoumám, jakým způsobem ovlivňují mediální chování tweenagerů jejich rodiče  

                                                           
267 Autorský kolektiv Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Rámcový vzdělávací program [online]. 

[cit. 13. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-

vzdelavaci-programy. 
267 PASTOROVÁ, Markéta. Průřezová témata ZV a GV obecně [online]. [cit. 13. 10. 2018]. Dostupné 

z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/2108/MEDIALNI-VYCHOVA-%E2%80%93-UKAZKA-

ZPRACOVANI.html. 
268 RÖMER KAVANOVÁ, Lucie. Propojme učebnu s obývákem. RESPEKT. Praha: Economia, 2018. 

34/2018. S 53 – 56. ISSN 0862–6545. 
269 Third place. Wikipedia. [online]. [cit. 19. 1. 2019]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Third_place. 
270 Tamtéž. 
271 Tamtéž. 
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a vrstevníci. 

K prvnímu seznamování s médii dochází zpravidla již v útlém dětství v rodině dítěte,  

i když se nemusí jednat o cílenou mediální výchovu. Dítě může být zvyklé usínat  

za zvuku rozhlasových nebo televizních zpráv a pořadů doléhajících z vedlejšího pokoje; 

rádiové, televizní či internetové obsahy často také v domácnostech slouží jako kulisa 

spuštěná během dne.  Přesto, že televizi často zapínají svým potomkům rodiče, děti si 

podle Jiráka a Woláka samy volí zdroje, které na ně působí, přičemž se „aktivně účastní 

své vlastní socializace.“272 

Na konci devatenáctého století spatřilo světlo světa nové médium. Dospělí se zalekli 

toho, s jakým nadšením jej děti přijaly, a vytvořili si představu, že jeho obsah ovlivňuje 

dětské myšlení a podporuje mladé konzumenty v ignorování dospělých  

a plýtvání časem. Nejednalo se o nic jiného než o paperbackové romány273 generace autorů 

Jane Austen. Díky cenové dostupnosti se děti radovaly nad tím, jak snadno lze 

„kontrovezní“ obsah sdílet, a dospělí lamentovali nad tím, že se jeho šíření nedá 

kontrolovat. O zhruba sto dvacet let později nacházíme dílo Austen v povinné četbě 

k maturitě a generace našich rodičů lamentuje nad tím, jak mladí lidé málo čtou knihy. 

Podobná situace274 se tedy pravidelně opakuje, i když v mírně posunutém scénáři – 

postupně postihla rádio, film, televizi, počítače a v dnešní době se soustředíme především 

na vliv internetu na dětské uživatele. 

Někteří dospělí vnímají média jako každodenní součást života a nevěnují jim ani  

ve vztahu ke svým dětem velkou pozornost. Jiní se rozhodli „jít dětem příkladem“ a svým 

vlastním mediálním chováním se snaží děti vzdělávat o médiích. Nalezneme také rodiče, 

kteří vymezují více či méně pevné hranice pomocí systému trestů a odměn. Ať už se 

dospělí rozhodnou pro jakoukoli cestu, sehrávají v dětském kontaktu s mediálními obsahy 

významnou roli. Ovlivňují275 míru a způsob užívání médií dětmi, čímž formují i dětské 

představy o rizicích spojených s médii: mezi častými odpověďmi dětí se objevuje starost  

o zrak, poškození zařízení, vymazání dat a omezení osobního kontaktu s kamarády;  

u tweenagerů „vede“ obava ze závislosti. Zejména u starších žáků je poté restrikce času 

spojeného s médii vázána například na jejich případné neúspěchy ve škole. Zákazy, ale  
                                                           
272 JIRÁK, J., WOLÁK, R. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In: JIRÁK, J., WOLÁK, 

R., ed. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2008. ISBN 978-80-86212-58-6. 

S 13. 
273 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S. 51. 
274 Tamtéž. S. 61. 
275 Tamtéž. S. 61. 
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i sdíleným užíváním médií předchází dospělí tomu, aby jejich děti trávily příliš času  

na Facebooku nebo hraním akčních her. 

Rodiče mají mnohdy přehnaný pocit, že musí své děti chránit před špatnými vlivy 

médií. Navzdory tomuto rozšířenému názoru studie CDC (Centers for Disease Control  

and Prevention) ukazují, že jednání amerických dětí a dospívajících pravděpodobně není 

ovlivněno mediálním obsahem, který sledují, a to jak v oblasti sexuální aktivity276, tak  

v otázce násilí277. Právě naopak, podle zmíněných výzkumů má dnešní americká mladá 

generace menší tendenci278 k pití alkoholu, užívání drog, páchání trestné činnosti, kouření 

cigaret a sexuálním stykům, než bylo zpozorováno u generace předchozí. 

Průzkum279 izraelské Haifské univerzity z roku 2015 se soustředil na formulování 

přístupu rodičů k regulaci působení počítačů, tabletů a telefonů na děti ve věku 10 až  

18 let. Někteří dospělí se rozhodli pro „aktivní fyzický dohled“280 spočívající v nastavení 

časových limitů spojených s užíváním technologií dětmi, aktivaci filtrujících programů  

a sledování digitálního počínání potomků. Jiní rodiče se svými dětmi vedli dialogy  

o používání internetu i možných rizicích a prostřednictvím „aktivního vedení“281 je 

směřovali k prožití varovné negativní situace na internetu. Třetí zpozorovaný model 

chování byl popsán jako „laissez-faire“282, kdy rodiče online život svých dětí nijak 

neusměrňovali. Výzkumníci dále pozorovali dopad těchto výchovných metod na rizikové 

chování dětí na internetu. Závěr průzkumu uvádí tento fakt: rizikově283 se projevující 

jedinci prošli aktivním monitoringem své internetové činnosti od rodičů. Zákazová 

výchova tak možná před rizikovým chováním chrání mladší děti, u teenagerů toužících  

po nezávislosti a samostatnosti284 ovšem restriktivní přístup působí spíše 

kontraproduktivně.  

                                                           
276 CDC. Trends in the Prevalence of Sexual Behaviors and HIV Testing, 1991 – 2017. CDC [online]. [cit. 

18. 1. 2019]. Dostupné 
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ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S. 51. 
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Zezulková a Šťastná285 v závěru svého výzkumu Rodičovská etnologie v dětském 

digitálním a mediálním životě s přihlédnutím k romským domácnostem navrhují tři možné 

rodičovské přístupy k domácí mediální výchově: angažovaný („engaged“)286, pragmatický 

(„pragmatic“)287 a autoritativní („authoritative“)288. 

Primárním cílem prvního zmíněného konceptu je „dosažení dětské radosti 

prostřednictvím sdílení namísto úmyslného utváření životů“289 dětí. Tím, že se rodiče 

zdokonalují v používání médií společně s dětmi, a dále jim tlumočí a zprostředkovávají své 

mediální zážitky a zkušenosti, rozvíjejí „sdílené porozumění“290 a zájem o učení svých 

dětí. Výstupem může být vzájemné ocenění snahy. Z pohledu teorie učení by tento styl 

mohl být zařazen k sociálně-konstruktivistickému pojetí, čímž se staví do opozice  

k autoritativnímu přístupu k mediální výchově. Ten úmyslně zasahuje do dětského 

využívání médií s představou o tom, co jiného by dítě mělo dělat, aby se stalo 

požadovanou dospělou osobou. Pragmatické rodičovské zprostředkování291 je řízeno 

pragmatickými důvody založenými na přesvědčení, že se dítě stane dospělým dokonce  

i bez významnějšího zásahu rodičů. Dospělí jsou přesvědčeni, že si díky takovému druhu 

mediální výchovy „usnadňují práci“292 a děti mohou být šťastnější, neboť si čas 

s technologiemi mohou užívat. Na rozdíl od autoritativního přístupu, pragmatické  

a angažované přesvědčení vnímá děti především jako „bytosti“ („beings“)293, z nichž se 

teprve postupem času stanou „osobnosti“ („becomings“)294, proto se v období dětství 

soustředí na jejich aktuální přání a bezprostřední potřeby295 a děti do ničeho „netlačí“. 

Uhls se snaží dospělým čtenářům zprostředkovat pohled na to, jaký může mít digitální 

svět vliv na dětství, a ilustruje možný přístup296 k mediální výchově dítěte v prostředí 

domova. Aby byla pravidla jasně stanovena a aby jejich dodržování bylo možné 
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monitorovat, navrhuje uzavření „mediální smlouvy“297 (viz Přílohy – Příloha 1) mezi 

rodičem a dítětem. Dále definuje pět obecných pravidel298 aplikovatelných na jakýkoliv 

věk dětí – za předpokladu, že rodiče nevyužívají média jako „chůvy“ pro své potomky 

v době, kdy na ně sami nemají čas nebo se jim nechtějí věnovat:  

1. Dospělí by měli promýšlet své vlastní mediální aktivity a jít dětem příkladem. 

2. Celá rodina by se měla shodnout na denní době, kdy budou všichni členové 

domácnosti offline. 

3. Rodiče nemusí za každou cenu „být in“ a znát nejmodernější aplikace, přesto 

by jejich vztah k technickému vývoji měl být pozitivní. 

4. Pro děti je velice přínosné, když mohou s rodiči diskutovat nad společně 

zhlédnutými obsahy a kriticky je hodnotit. 

5. Dospělí mohou využít reálné informace jako příklady pozitivního i negativního 

působení médií. 

Ještě před několika lety panoval názor, že děti a zejména dospívající nová média 

začleňují do svých životů i proto, že se chtějí odlišit od dospělých, kteří „novějším 

technologiím nerozumí a cítí se „vyloučeni“299. S tím souvisí označení „digitální 

přistěhovalci“300 a „digitální rodáci“301 postihující „jazykovou“ mezigenerační bariéru  

a rozdílné způsoby, jakými k technologiím děti a dospělí přistupují. Jak však dokazuje 

srovnání průzkumů FSV UK z let 2011302 a 2016303, role rodičů se oproti minulým dobám 

proměňuje díky tomu, že jejich dnešní generace má již s digitálními médii osobní, pevně 

zažitou zkušenost, jež jim umožňuje „jít s dobou“ po boku dětí. Do věku rodičů podle 

Jiráka dospěla „generace domorodců“304, která se již v digitálním světě orientuje a je 

schopna dětem v tomto ohledu poradit. Někteří teenageři například zmiňují, že mají rodiče 

v přátelích na Facebooku a využívají tak sociální síť prakticky, když o sobě mohou dát 

rodičům vědět prostřednictvím zpráv. Přesto mezi staršími žáky převládá názor, že oni 

                                                           
297 Tamtéž. S. 65 – 66.  
298 Tamtéž. S. 67. 
299 Tamtéž. S 11 – 12.  
300 Tamtéž. S 11 – 12. 
301 Tamtéž. S 11 – 12. 
302 CEMES UK FSV. Stav mediální gramotnosti v ČR [online]. [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné 

z: https://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledky-studie-15-plus.pdf. 
303 Tamtéž. 
304 Newsroom ČT24 [online]. Česká televize, vysíláno 20. 11. 2016. [cit. 30. 01. 2019]. Dostupné 

z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/216411058170036/video/505526. 

https://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledky-studie-15-plus.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/216411058170036/video/505526
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sami ovládají média zručněji než rodiče. Uživatelé uvádějí305, že se mohou s žádostí o radu 

obrátit i na starší sourozence a kamarády, skupina učitelů už ale do kategorie „rádců“ 

v oblasti moderních technologií zcela nespadá. 

Zejména první doporučení od Yaldy Uhls se úzce váže k faktu, že současní  

tween- a teenageři, tedy děti narozené po roce 2004, jsou potomky tzv. „facebookové“ 

generace. Jejich rodičům totiž Facebook založený v roce 2004 otevřel dveře do nového, 

dříve nepoznaného světa sdílení fotografií a informací na sociálních sítích. Na „zdech“ se 

tak objevovaly snímky od ultrazvuků a prvních krůčků až po nelichotivé záběry 

(tehdejších) malých dětí, které nyní vstupují do období dospívání a to, jak je na ně 

nahlíženo okolím, pro ně začíná být velmi podstatné. Podle psychologa Radka Ptáčka 

může objevení obrazu svého vlastního já na sociálních sítích, který vytvořili rodiče, 

způsobit úzkosti a pocit ponížení. „Děti a zvláště puberťáci dovedou být velmi zlí  

a nešťastné, nebo dokonce ztrapňující fotografie a informace jsou poměrně často důvodem 

k posměchu i vážné šikaně,“306 dodal Ptáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na tento 

problém upozornila i německá blogerka Toyah Diebelová, když na Instagram umístila 

fotografie vztekajících se dospělých s pobryndanou pusou nebo sedících na nočníku spolu 

s heslem „So ein Bild von dir würdest du nie posten? Dein Kind auch nicht.“307 (německy 

„Že byste nikdy takovou svoji fotku nezveřejnili? Vaše dítě také ne.“) V rozhovoru  

pro německé Hit rádio FFF apelovala na rodiče slovy, že oni na rozdíl od svých dětí mají 

možnost výběru, které snímky se rozhodnou „poslat do světa“. „Dnes už nestačí říct, jak 

jste na své dítě pyšní. Rodiče jej chtějí i ukázat. Lajky a komentáře jim přináší endorfiny  

a rodič je pak hrdý a šťastný,“308 vysvětlila Diebelová. 

V době před nástupem puberty a během ní se významně proměňují vnímací  

a hodnotící procesy náctiletých. Respondenti Studie mediální gramotnosti populace ČR 

popisují mimo jiné také změny309 užívání médií vlivem dospívání: zatímco mladší děti 

oceňují čtení časopisů a knih s asistencí dalších členů domácnosti, teenageři využívají 

                                                           
305 Studie mediální gramotnosti populace ČR [online]. [cit. 26. 10. 2018]. Dostupné 

z: https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf 
306 Facebookové děti v pubertě tvrdě pociťují důsledky chlubivých fotek rodičů - Aktuálně.cz. Zprávy - 

Aktuálně.cz [online]. Copyright © Economia, a.s. [cit. 27. 04. 2019]. Dostupné 

z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/facebookove-deti-jdou-do-puberty-a-tvrde-pocituji-dusledky-

c/r~e3e37ebc65a711e9b6a9ac1f6b220ee8/?redirected=1556367007. 
307 Toyah Diebel. In: Instagram [online]. 27. 03. 2019. [cit. 27. 04. 2019]. Dostupné 

z: https://www.instagram.com/p/BvgifWRgDWD/. 
308 Tamtéž. 
309 Studie mediální gramotnosti populace ČR [online]. [cit. 26. 10. 2018]. Dostupné 

z: https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf. 

https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/facebookove-deti-jdou-do-puberty-a-tvrde-pocituji-dusledky-c/r~e3e37ebc65a711e9b6a9ac1f6b220ee8/?redirected=1556367007
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/facebookove-deti-jdou-do-puberty-a-tvrde-pocituji-dusledky-c/r~e3e37ebc65a711e9b6a9ac1f6b220ee8/?redirected=1556367007
https://www.instagram.com/p/BvgifWRgDWD/
https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf
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tištěná média spíše k relaxaci a noviny hodnotí jako médium generace svých prarodičů, 

které sami nečtou, přesto jsou schopni rozpoznat bulvární a nebulvární deník. Mění se  

i funkce310 televizoru v domácnosti – kromě televizního vysílání zprostředkovává i pořady 

a zábavu, když slouží zejména jako alternativní zdroj internetu a her. Měřítkem hodnot 

přestávají být v době puberty rodinní příslušníci a učitelé, jejich místo zaujímají vrstevníci 

(peers). Kromě snahy získat jejich uznaní například prostřednictvím aktivity na sociálních 

sítích, diskutováním nad hraním totožné hry nebo sledováním stejného média může dítě 

změnit své zájmy, postoje či vkus s cílem „zapadnout“ do vrstevnické skupiny. Tím se 

může proměnit ve snadný terč reklamních sdělení propagujících nejnovější trendy 

z nejrůznějších oblastí (například móda, technologie, životní styl). Pokud se dítě rozhodne 

vlivu tohoto „diktátu“ nepodléhat, může se stát sociálně izolovaným311 jedincem, či 

dokonce obětí šikany.  

Z cílů výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let312 vyplývá, že se 

vrstevníci nejvýznamněji vzájemně ovlivňují v otázkách výběru hudby a trávení volného 

času. Podobnou váhu jako názor rodičů má mínění kamarádů ohledně výběru přátel, v této 

kategorii ale zpravidla vítězí vlastní přesvědčení – viz graf 3.  

Jak jsem již zmínila, během dospívání se snižuje míra vlivu rodičů ve prospěch 

vrstevnických skupin. Se vzrůstajícím věkem také vrstevníci stále více zasahují do způsobu 

trávení volného času a utváření názorů. Rodiče sice zůstávají v pozici morálních vzorů, 

kamarádi ale začínají ovlivňovat (z pohledu dospělých) méně podstatné aspekty života:  

u tweenagerů se jedná zejména o výběr hudby, oblečení nebo účesu – viz graf 4. Otázkou, 

v čem a do jaké míry ovlivňují uvažování tweenagerů ve vztahu k mediím rodiče, 

vrstevníci a volnočasové skupiny, se zabývám ve svém výzkumu. V tomto období 

tweenageři dostávají buď své první mobilní telefony, nebo zařízení s větší nabídkou 

funkcí, která jim umožňují téměř nepřetržitý kontakt313 s kamarády. Výzkum Teens 

online314 předkládá zjištění, že online komunikace tween- a teenagerů se týká především  

 

                                                           
310 Tamtéž. 
311 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S 217 – 218. S. 89. 
312 Kdo má v životě dětí rozhodující vliv a jaký? Metodický portál RVP - Modul Články [online]. [cit. 15. 2. 

2019]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-

VLIV-A-JAKY.html/. 
313 Tamtéž. S 117 – 123. 
314 Teens online. Education.com [online]. [cit. 19. 1. 2019]. Dostupné  

z: http://www.education.com/reference/article/Rev_Teens_Online . 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/
http://www.education.com/reference/article/Rev_Teens_Online


67 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let 

Převzato z: Kdo má v životě dětí rozhodující vliv a jaký? Metodický portál RVP - Modul Články [online]. 

[cit. 15. 2. 2019]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-

ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/. 

Graf 4: V čem ovlivňují kamarádi 

Převzato z: Kdo má v životě dětí rozhodující vliv a jaký? Metodický portál RVP - Modul Články [online]. 

[cit. 15. 2. 2019]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-

ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/N/11517/KDO-MA-V-ZIVOTE-DETI-ROZHODUJICI-VLIV-A-JAKY.html/
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školy a společenského života. Více než tři čtvrtiny z nich popisují přípravu do školy jako 

online činnost. Tento výstup potvrzuje i studie slov z příspěvků na Facebooku, jejímž 

výstupem se staly slovní mapy/mraky („Facebook Status Word Cloud“)315. Výrazy 

napsané největším písmem se v příspěvcích anglicky mluvících uživatelů ve věku 13 – 18 

let („obelháním“ věkové hranice se ale může jednat i o mladší  

uživatele) objevily nejčastěji. Přiložený obrázek dokládá fakt, že mladí uživatelé sdílejí 

zejména informace ohledně školy, jako například schedule (ang. rozvrh hodin), English 

(ang. angličtina), classes (ang. hodiny, lekce), prom (ang. maturitní ples), homework (ang. 

domácí úkol/y), school (ang. škola) atd. V jejich statusech se dále objevují výrazy spojené 

s láskou a partnerskými vztahy: miss (ang. chybět, stýskat), single (ang. nezadaný/á), love 

(ang. láska). Často teenageři také pomocí citoslovcí i emotikonů popisují své emoce: 

„haha“, „lol“, „hehe“, „ugh“ – viz obrázek 1. 

Problematika volného času je ve spojitosti s tweenagery poměrně složitá: vedle rodiny 

ovlivňují způsob jeho trávení také vrstevnické skupiny a můžeme se setkat jak 

s nedostatkem volného času, tak i s jeho přebytkem a následným nežádoucím využitím. 

Druhý případ může dospět až k „zabíjení“ nudy nevhodnými činnostmi (užívání 

návykových látek, vandalismus, trestní činnost, sexuální experimenty), a to často  

ve společnosti podobně smýšlejících kamarádů. Uhls popisuje „vrstevnickou nákazu“316 

jako šíření problémového chování v rámci skupiny podobně starých dětí. Kopírováním 

chování vrstevníků se dospívající snaží dosáhnout přijetí do party a následného uznaní  

a respektu. „Infekce“ je nebezpečná zejména v internetovém prostředí, kde mohou 

destruktivní jednání a špatná rozhodnutí zranit sebeúctu a ovlivnit psychiku méně 

dominantního dítěte. 

Opakem může být přetěžování dítěte například ze strany rodičů, kteří se svého 

potomka snaží buď vhodně „zaměstnat“, aby podobným situacím předcházeli, nebo si 

skrze dítě naplňují své vlastní ambice. Takoví tweenageři  se „až příliš“ soustředí na plnění 

školních povinností; nebo jim na učení naopak nezbývá čas, protože se věnují mnoha 

zájmovým činnostem (často na profesionální či závodní úrovni), čímž přichází i o kontakt 

s kamarády. Jako ideální lze označit „zlatou střední cestu“ vedoucí k prevenci sociálně-

patologických jevů a ke smysluplnému využití zdravého množství volného času – a to  

                                                           
315 SCHWARTZ, Andrew H. a kolektiv. Personality, Gender, and Age in the Language of Social Media: The 

Open-Vocabulary Approach. Public Library Of Science[online]. Copyright © 2013[cit. 19. 01. 2019]. 

Dostupné z: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073791. 
316 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S 132. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073791
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i ve vazbě na média, která v tomto ohledu působí především jako prostředek zábavy  

a relaxace. 

Obrázek 1: Slovní mraky dospívajících uživatelů Facebooku 

Převzato z: Personality, Gender, and Age in the Language of Social Media: The Open-Vocabulary 

Approach. PLOS | Public Library Of Science[online]. Copyright © 2013 Schwartz et al. This is an open [cit. 

19. 01. 2019]. Dostupné z: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073791 

 

Děti se mohou v rámci volnočasových kroužků zaměřených na média učit pracovat 

s technologiemi (počítač, mobilní telefon, kamera, fotoaparát), ale také se rozvíjet v oblasti 

vlastní produkce (například formou tvůrčího psaní) či společně s vedoucím rozebírat reálné 

mediální obsahy. Atraktivním výstupem se může stát originální časopis, noviny, video, 

web i vysílání školní televize nebo rádia; účastníky ale může motivovat i možnost sdílení 

jimi vytvořených obsahů se spolužáky, učiteli, rodiči i širší veřejností prostřednictvím 

internetu či setkání nebo projekcí ve škole. Členové redakce tak „vnímají smysluplnost své 

činnosti“317 a zaznamenávají výsledek vynaloženého úsilí. 

 

 

                                                           
317 Školní televize a mediální výchova. Metodický portál RVP - Modul Články [online]. [cit. 15. 2. 2019]. 

Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16545/skolni-televize-a-medialni-vychova.html/. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073791
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16545/skolni-televize-a-medialni-vychova.html/
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1.4.2 Škola 
 

Uhls se ve své publikaci Mediální mámy a digitální tátové mimo jiné věnuje také 

vztahu médií a učení, přičemž zdůrazňuje zejména dostupnost informací na internetu, 

pozitivní vliv na čtenářskou gramotnost a zlepšení motorických dovedností318 psaním  

na klávesnici.  

V rozhovoru pro časopis Respekt hovoří pedagog a vývojář počítačových her Vít 

Šisler o pozitivních vlivech digitálních technologií a počítačových her na proces 

vzdělávání. Zmiňuje například game-based learning, tedy učení prostřednictvím hry  

a prožíváním aktivity, které považuje za klíčový aspekt efektivního vzdělávání.  

Využití informačních technologií není ve světě výdobytkem současného století, 

podobné tendence se objevovaly například ze strany společnosti Apple už šestadvacet let319 

před přelomem milénia. V současné době již většina pedagogů souhlasí s přizpůsobením 

učebních metod a organizačních forem výuky současným technickým podmínkám.  

Ve školním prostředí Uhls vítá využití nových médií, neboť podle jejího názoru kromě 

jiného podporují zapojení stydlivějších žáků a rozvoj „digitální“ 320 gramotnosti.  

Na druhou stranu bere v úvahu vysoké pořizovací náklady, které musí škola vynaložit 

mnohdy na úkor financování jiných oblastí (např. platy učitelů, rekonstrukce školy)321,  

a zmiňuje názor, že tablety a připojení k internetu mohou narušovat pozornost žáků, stejně 

jako používání mobilních telefonů. Sporný je i přístup rodičů k účasti technologií ve výuce 

– mezi nejčastějšími připomínkami zmiňuje autorka například názor: „Děti už tak tráví 

příliš mnoho času po škole s médii; je skutečně nutné, aby dělaly své úkoly a školní četbu  

na těchto zařízeních?“322 

Kromě finančně náročných programů „jeden na jednoho“323, jejichž koncept spočívá 

v tom, že každé dítě ovládá při výuce vlastní tablet nebo počítač, se ve školách můžeme 

setkat i s interaktivními tabulemi, projektory, specializovanými učebnami nebo smíšeným 

učením. Poslední zmíněná metoda v sobě ukrývá kombinaci tradiční výuky s využitím 

technologií, při níž je přítomen učitel, jehož úkolem je personalizace učení a interakce 

s žáky. 

                                                           
318 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. 
319 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S 172. 
320 Tamtéž. S 173. 
321 Tamtéž. S 173. 
322 Tamtéž. S 174. 
323 Tamtéž. S 174 – 177. 
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Úspěšnost mediálního vzdělávání je vedle způsobu výuky vázána také na lidský faktor 

– vzdělání a zkušenosti pedagogů či přístup rodičů, ale dále i na prostředí a jeho 

vybavenost. Spolu s otázkou technického zázemí tříd se také často diskutuje o přínosu 

elektroniky pro (mediální) vzdělávání. Analýza Primary pupils’ use of information  

and communication technologies at school and home324 (ang. Využití informačních  

a komunikačních technologií žáky základní školy ve škole a doma) srovnává dětskou 

zkušenost s technologiemi v obou prostředích.  

Všichni respondenti odpověděli325, že mají ve škole přístup k počítači, a to většinou  

ve specializovaných učebnách určených k hodinám informačních a komunikačních 

technologií (dále jen IKT). Pouhé 1 % dotázaných se k počítači dostane ve třídě 

při ostatních předmětech. Nadpoloviční většina žáků pracuje s počítačem během výuky  

(50 % samostatně, 67 % v rámci skupinové činnosti), 34 % dětí sedí u školního počítače 

během přestávek a 46 % přichází kvůli do školy dříve nebo instituci opouští déle za účelem 

využití PC. 

Výsledky326 ukazují, že se technická vybavenost dětí v prostředí domova zpravidla 

zvyšuje spolu s věkem a postupem do vyšších ročníků. U britských tweenagerů se tak 

jedná o více než 60 %, kteří mohou v pokojíčku sledovat vlastní televizní obrazovku; 

téměř 90 % přichází do kontaktu s herními konzolemi a více než 90 % vlastní počítač nebo 

k němu má v domácnosti přístup. V tomto věku můžeme zároveň zaznamenat největší 

nárůst vlastníků mobilních telefonů (při srovnání 5. a 6. třídy se hodnoty liší o 15 %)  – viz 

graf 5. 

Práce s internetem za účelem získávání informací pro výuku se zvyšuje s věkem 

respondentů a nevykazuje genderové rozdíly. Oproti tomu „zábavní“ využití technologií 

jeví známky odlišností: hraní her a sledování videí v období mezi 3. a 6. třídou klesá a je 

vystřídáno aktivitou na sociálních sítích a v komunikačních aplikacích. V domácím 

prostředí děti častěji hrají hry a používají fotoaparáty i kamery; ve škole na počítači 

připravují prezentace nebo píší. Ze všech PC aktivit prováděných doma i ve škole vítězí 

hry, které jsou následovány komunikačními aplikacemi a ve třídě tvorbou prezentací.  

Za nejméně327 populární označili žáci dělání domácích úkolů (doma) a psaní prací  

(ve škole).  

                                                           
324 SELWYN, N., POTTER, J., CRANMER, S. Primary pupils‘use of information and communication 

technologies at school and home. British Journal of Educational Technology, 2009. 40 (5), 919-932. 
325 Tamtéž. 
326 Tamtéž. 
327 Tamtéž. 
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Graf 5: Srovnání dětského využití různých typů médií v rozmezí 3. až 6. třídy základní školy (Velká 

Británie, 2009). 

Převzato z: Selwyn, N., Potter, J., Cranmer, S. Primary pupils‘use of information and communication 

technologies at school and home. British Journal of Educational Technology, 2009. 40 (5), 919-932. 

 

V souvislosti s tím se zkoumaly i školní a domácí způsoby využití internetu.  

Na základě otevřeného dotazníku bylo vyhodnoceno 18 nejčastějších modelů, jejichž 

úrovně použití se liší v prostředí školy a domova – viz graf 6. Největší rozdíly vykazují 

oblasti odesílání a přijímání emailů (sending/receiving email), chatování (chatting), 

sledování videí (watch videos) a aktivita na sociálních sítích (social networking sites) – 

například k těmto aktivitám využívají žáci platformy ve více než dvojnásobné míře častěji 

doma než ve škole. Ve třídách se naopak s využitím technologií žáci více učí než doma, a 

to znalostem spojeným se školou (learning related to school work) i poznatkům 

nezávislým na vyučování (learning not related to school work). Pouze nebo téměř 

výhradně ve škole žáci tvoří webové stránky (making websites)  

a osvojují si dovednosti z oblasti IKT (ICT skills and info). Oproti tomu zcela/téměř 

výhradně doma hledají na internetu informace, které je zajímají (entertainment 

information), komerční sdělení (other commercial interests); věnují se svým koníčkům  

a volnočasovým zájmům (hobbies and other leisure interests), nakupují (auctions and 

shopping) nebo získávají herní rady (games cheats and info).  
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Graf 6: Srovnání dětských mediálních aktivit ve škole a doma (Velká Británie, 2009). 

Převzato z: Selwyn, N., Potter, J., Cranmer, S. Primary pupils‘use of information and communication 

technologies at school and home. British Journal of Educational Technology, 2009. 40 (5), 919-932. 

 

Přáli by si zejména, aby jim učitelé: pomohli zorientovat se v bezpečnostní 

problematice internetu (63 %), umožnili neomezený přístup k počítači (61 %), naučili 

rychle hledat informace (61 %) a pomohli jim rozpoznávat věrohodné weby (56 %)328 – viz 

tabulku 1. 

Tabulka 1: Co by se děti ve škole v souvislosti s IKT rády učily (Velká Británie, 2009). 

Převzato z: Selwyn, N., Potter, J., Cranmer, S. Primary pupils‘use of information and communication 

technologies at school and home. British Journal of Educational Technology, 2009. 40 (5), 919-932. 

 

                                                           
328 Tamtéž. 
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Výzkum dále ukazuje, že dětské využití informačních technologií je často zběžné  

a povrchní („perfunctory“)329, a to zejména v rámci třídy, kde dochází k nápadnému vlivu 

vrstevníků a školního prostředí. I když většina dotazovaných žáků vnímala využití IKT 

jako možný způsob učení, článek ilustruje to, do jaké míry může být vzdělávací potenciál 

IKT zmařen pasivním či odmítavým přístupem školy. Vzdělávací instituce by se měly stát 

výchozími body pro dětské objevování technologií a seznamování se s nimi. Jako možné 

řešení330 autoři navrhují zvážit povolení/zákaz přístupu k internetu a rozvíjet smysluplný 

dialog se žáky o budoucích možnostech edukativního využití IKT v hodinách.  

 

1.4.3 Crossing the divide (Překročení hranice) 
 

V současné době se dominantním způsobem komunikace zejména mladých lidí stávají 

sociální sítě a online platformy, jejichž využití ve škole a zastoupení v kurikulu je buď 

slabé, nebo nulové. Jedním z klíčových problémů výuky a učení se mediální gramotnosti 

tak může být hledání způsobu, jak účinně sdružovat školní a mimoškolní mediální praktiky 

s cílem překonat rozdíly mezi školní (formální) a domácí (neformální) přípravou a online  

a offline módem. Vztahy školy s dalšími institucemi a prostředími, v nichž se děti 

pohybují, můžeme vnímat jako klíčový aspekt v rozvoji mediální gramotnosti. V praktické 

části této práce se snažím nalézt způsoby, jak formální a neformální mediální výchovu 

tweenagerů úspěšně propojovat.  

S touto problematikou se často pojí otázky: „Jak postupovat k rozšíření a novému 

vymezení gramotnosti v systému, v němž se mnoho učitelů cítí nejistě a neprofesionálně 

vhledem ke svým vlastním zkušenostem s novými médii?“331 a „Jak a v jakých prostorách 

školy by se mělo přistoupit ke kritické práci s médii včetně produkce, když se představa 

gramotnosti nevyvíjí spolu s technologickým pokrokem a kulturou?“332 Jak je vidět, cesta 

k úspěchu se zdá být dlouhá a trnitá. Úspěšně uskutečněné projekty333 však vnášejí 

optimismus do problematiky zodpovídání výše uvedených dotazů. Jejich společným 

bodem je smíření se s předpokladem, že jsou média součástí každodenní, žité kultury  

a zkušeností a že za správných okolností mohou mít produktivní a poutavý vztah k učení  

                                                           
329 Tamtéž. 
330 Tamtéž. 
331 POTTER, J. Media Education: Researching New Literacy at Home, at School and In 

Between. In: WHITAKER, L., (ed.) The Children´s Media Yearbook. The Children's Media Foundation: 

London, 2013. 
332 Tamtéž. 
333 Tamtéž. 
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a výuce. John Potter je autorem jedné z verzí Manifestu mediální výchovy334 založeném  

na devíti principech, z nichž základní čtyři bych charakterizovala takto:  

1. Za prvé je nutné podívat se na rozšíření koncepce a definice gramotnosti; 

přemýšlet o způsobech kulturní produkce a o tom, co skutečně znamená být 

gramotný v novém věku médií. 

2. Jako druhý princip uvádí Potter naléhavou potřebu spojit se se životy 

studujících a založit učební plán na tom, co a jak je médii v živé kultuře 

vytvářeno, sdíleno, konzumováno, interpretováno a vystavováno. 

3. Třetí zásada zahrnuje dialog se studenty o jejich zkušenostech, dovednostech  

a dispozicích v používání médií ve všech podobách.  

4. Závěrečný princip připomíná, že dospělí, t(w)eenageři i děti žijí ve světě, v němž 

mohou být média organizována, zobrazována a reprezentována způsoby, které 

v dřívějších dobách nebyly možné.  

 

Jedním z klíčových úkolů výuky a učení se mediální gramotnosti na úrovni školy tedy 

zůstává zjistit, jak účinně propojit školní a mimoškolní mediální praktiky, které jsou 

zásadní pro překonání rozdílu mezi institucemi. Úspěšná realizace vzdělávání v oblasti 

mediální gramotnosti na úrovni školy může být usnadněna přístupy k pedagogice, jež 

překračují hranice mezi domovem (first space), třídou (second space) a „třetím“ prostorem 

(third space) vrstevníků a volného času, neboť vzdělávací studie a pedagogické postupy, 

jež slaví největší úspěch v zapojení dětí do mediálního světa, narušují striktní rozdělení 

domov-škola a upouští od přístupů médium-technologie. Tyto náhledy naopak vyzývají335 

mladé studenty k aktivitě, vedení dialogu a ilustrování jejich vlastních mediálních 

zkušeností, neboť rozmanitost cílů a výsledků vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti  

ve škole a doma omezuje336 účinnost mediální výchovy.  

Hobbs337 uvádí, že jako nejúspěšnější iniciativy v oblasti mediální výchovy se jeví 

                                                           
334 POTTER, John. Children as creators, consumers and curators: media education, principles and 

entitlement for younger learners. In: Manifesto Of Media Eduaction 2011. [online]. [cit. 4. 2. 2019]. 

Dostupné z: http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/. 
335 Tamtéž. 
336 HOBBS, Renee. The seven great debates in the media literacy movement. Journal of 

Communication, 1998. 48(1):16-32. In: The seven great debates in the media literacy 

movement. ResearchGate | Share and discover research [online]. [cit. 02. 03. 2019]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_m

ovement. 
337 HOBBS, Renee. Digital and media literacy: connecting culture and classroom. Thousand Oaks, Calif.: 

Corwin Press, 2011. ISBN 978-1-4129-8158-3. S. 16 – 34. 

http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/
https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_movement
https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_movement
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projekty, v nichž mají učitelé, rodiče i studenti společnou představu o pozitivním  

i negativním vnímání mediální kultury. Hobbs338 tvrdí, že přestože dnešní mládež tráví 

značnou část dne posíláním a přijímáním zpráv, tweetováním a sdílením nejrůznějších 

obsahů, efektivní analýza webového zdroje nebo příspěvku odvysílaného v televizi jim 

může působit značné potíže. Za nejšťastnější339 zařazení aktivit vedoucích k prohlubování 

mediální gramotnosti do učebních osnov proto považuje kreativní využití médií, populární 

kultury a sociálních sítí, s nimiž se mladí denně setkávají. To by ideálně mělo vést  

k osvojování kompetencí, jakými jsou například schopnosti analyzovat, vyhodnocovat, ale 

i produktivně vytvářet zprávy v nejrůznějších formách. Za nejdůležitější předpoklady340 

takového provázání považuje podporu studentského kritického myšlení, kooperativního 

učení a rozvoje komunikačních dovedností. Vedle toho hovoří Hobbs také o zařazení 

aktivit vedoucích k prohlubování mediální gramotnosti do všech vyučovaných předmětů  

a učitelově „citu“ („teachable moment“)341 rozpoznat okamžik, v němž by mělo dojít 

k edukativnímu rozhovoru na pozadí populární kultury. 

Společné učení a vrstevnickou diskuzi („peer discussion“)342 prosazuje také Becky 

Parry. Údaje343 z jejího akčního výzkumného projektu naznačují, že děti vykazují bohatý 

repertoár porozumění mediálnímu jazyku a vyprávění. Pokud je jim poskytnuta dostatečná 

míra empatie, motivace a přidělen odpovídající prostor a povzbuzení, mohou své nápady 

promítnout do své vlastní produkce. Samotné čtení textů dětem neumožňuje naplno 

rozvinout potenciál „holisticky čerpat ze svých zkušeností s populární kulturou“344  

pro produktivní činnost. Perry345 se ve své studii zaměřila mimo jiné na analýzu filmu, při 

níž vyšlo najevo, že dětem vyhovuje vyjadřovat myšlenky spojené s emocemi a zážitky 

prostřednictvím různých platforem: psaním, kreslením, mluvením nebo tvorbou vlastních 

krátkých snímků. Tyto pedagogické přístupy („pedagogic strategies“)346 umožnily dětem  

s různými zkušenostmi vstoupit do skupinového dialogu a podílet se na společných 

výsledcích – příspěvek každého jedince se stal podstatným a žádoucím. Perry hovoří  

                                                           
338 Tamtéž. S. 103 – 167.  
339 Tamtéž. S. 103 – 167.  
340 Tamtéž. S. 103 – 167.  
341 Tamtéž. S. 198.  
342 PARRY, Becky. Popular culture, participation and progression in the literacy classroom. Literacy, 2014, 

48 (1). ISSN 1741-4369. In: Nottingham ePrints [online]. Copyright © [cit. 28. 02. 2019]. Dostupné 

z: http://eprints.nottingham.ac.uk/40176/9/LIT_12027.pdf. 
343 Tamtéž. 
344 Tamtéž. 
345 Tamtéž. 
346 Tamtéž. 

http://eprints.nottingham.ac.uk/40176/9/LIT_12027.pdf
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o tom, že děti mají fondy znalostí („funds of knowledge“)347, které se však mohou 

rozvinout pouze v případě pochopení významu populární kultury pro rozvoj mediální 

gramotnosti: děti si nesmí myslet, že je to, co je baví, využito jen jako „lákadlo“ k učení. 

Zásadní rozdíl348 nalézáme v tom, že děti mohou ve formálním vzdělávání rozvíjet 

„vědecké“ koncepty na základě svých vlastních zkušeností pocházejících z jejich 

neformální kultury a oblasti zájmu. 

Možnostem využití zkušeností získaných neformální mediální výchovou  

ve formálním vzdělávání se věnuji v praktické části této práce. Ve výsledcích svého 

výzkumu se mimo jiné také snažím představit některé možné způsoby provázání first, 

second a third spaces v oblasti mediální výchovy v českém prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
347 Tamtéž. 
348 Tamtéž. 
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2 Praktická část 

V teoretické části došlo k vymezení pojmů, jakými jsou například dítě, dětství, 

tweenager nebo mediální gramotnost; byl učiněn náhled do historie i současné praxe 

mediální výchovy a stanoveny hypotézy, proč a čím by mediální výchova pro tweenagers 

měla být specifická s ohledem na jejich vývoj, zájmy a činnosti. Praktická část přináší 

zjištění z výzkumného šetření, která srovnává s informacemi získanými z odborné 

literatury během tvorby teoretické části, a představuje teoretické závěry i praktická 

doporučení pro mediální výchovu. 

 

2.1  Cíl a otázky výzkumu 

Cílem výzkumu jako celku bylo porozumět tomu, jak se žáci ve věku 10 – 12 let 

(tweenagers) učí o médiích mimo školu, a definovat teoretické závěry i praktická 

doporučení pro formální mediální výchovu tak, aby mohlo docházet k účinnému propojení 

školních i mimoškolních praktik mediální výchovy. 

Výzkumné otázky reagují na stanovené cíle práce: 

 Jaká je mediální zkušenost tweenagerů? 

 Jak v rámci těchto zkušeností tweenageři získávají, rozvíjejí a uplatňují mediální 

gramotnost? 

 Kdo, jakým způsobem a při jakých příležitostech se na rozvoji jejich mediální 

gramotnosti mimo školu podílí? 

 Jak lze účinně propojit školní i mimoškolní rozvoj mediální gramotnosti? 

 

2.2  Metodologie 

Ke zpracování praktické části bakalářské práce byl použit participační kvalitativní typ 

výzkumného šetření využívající kreativní metody a techniky, protože bylo nutné získat 

odpovědi na otevřené otázky, flexibilně reagovat návaznými dotazy na navrhované 

podněty a podporovat interakci mezi aktéry. 

Kvalitativní výzkum byl zvolen také proto, že zkoumá fenomén v jeho 

„přirozeném“349 prostředí, „pružně“350 reaguje na místní podmínky, ale zejména získává 

podrobný351 náhled na situaci. Jedná se o „porozumění akcím a významům v jejich 

                                                           
349 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80- 7367- 040- 

2. 
350 Tamtéž. 
351 Tamtéž. 
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sociálním kontextu.“352 Pro potřeby této práce bylo nutné zastihnout tweenagery v jejich 

přirozeném prostředí, aby jejich odpovědi nebyly modifikovány například nepříjemným 

pocitem z neznámého okolí. Protože se výzkum týkal jejich domácích a školních 

mediálních činností, setkání ve třídě se ukázalo jako optimální. Zároveň bylo důležité 

pracovat s více participanty najednou, aby mohlo docházet k reakcím na nápady ostatních  

a skupinové diskuzi. Proto jsem se na základě předchozí domluvy s vedením školy 

rozhodla zavítat do výuky „páťáků“. 

Při kvalitativním výzkumu se nezasahuje353 do množství proměnných ani do vztahů 

mezi nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. Jsou upřednostňovány354 

otevřené a nestrukturované výzkumné plány. 

 Analýza je založena na práci s „velkým množstvím informací a  malým počtem 

jedinců“355. Rozhodla jsem se proto učinit dvě na sobě navazující výzkumná šetření 

s malým počtem participantů (13). Kreativní metody a techniky jsem zvolila vzhledem 

k věku participantů: kladla jsem důraz na to, aby je hodiny věnované výzkumu bavily  

a aby se tak aktivně podíleli na jeho realizaci. 

Kvalitativní výzkum se provádí prostřednictvím „déletrvajícího a intenzivního 

kontaktu s terénem nebo situací jedince nebo skupiny“356, přičemž dané situace nebývají 

ničím výjimečné357, neboť zpravidla reflektují každodenní život jednotlivců, skupin, 

organizací či společnosti. Výzkum byl proveden celkem dvakrát, pokaždé v rozsahu jedné 

vyučovací hodiny. Během něj nebyl ve třídě kromě mě přítomen jiný dospělý a stanovená 

doba byla věnována výhradně výzkumnému šetření. Tweenageři popisovali své 

každodenní zkušenosti s médii a technologickými platformami ve školním i domácím 

prostředí; omezení, která mají s jejich využíváním spojená; způsoby, jakými se s nimi učí 

pracovat; obavy a hrozby, jež v souvislosti s nimi pociťují; i svá přání, které aktivity by 

z domácího prostředí rádi přenesli do školní mediální výchovy.  

                                                           
352 MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia: Příprava a realizace terénního výzkumu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014, s. 126-139. In: Digital Library, Faculty of Arts, MU [online]. Copyright © [cit. 

01. 05. 2019]. Dostupné 

z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131182/Books_2010_2019_058-2014-

1_10.pdf?sequence=1. 
353 Tamtéž. 
354 Tamtéž. 
355 Tamtéž. 
356 Tamtéž. 
357 Tamtéž. 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131182/Books_2010_2019_058-2014-1_10.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131182/Books_2010_2019_058-2014-1_10.pdf?sequence=1
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Kvalitativní výzkum se snaží proniknout do uvažování participantů tím, že výzkumník 

„přejímá jejich perspektivu“358. Z toho důvodu jsem se rozhodla požádat tweenagery  

o rady, jak by se dala podle jejich názoru formální a neformální mediální výchova 

efektivně propojovat. Upozadila jsem nutkání podrobovat jejich nápady kritice z pozice 

dospělého člověka a pedagoga – naopak jsem se snažila vžít do situace dotazovaných 

tweenagerů a nahlížet na situaci „jejich očima“.  

 

2.2.1 Metody a design výzkumu 

K náčrtu průběhu výzkumného šetření mi pomohly vlastní pedagogické zkušenosti, 

osvojené výukové metody a formy i publikace Research with Children: Perspectives  

and Practices359, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace360a Mezioborová 

praktická studia: Příprava a realizace terénního výzkumu361. Při výzkumu jsem použila 

kvalitativní metody šetření: individuální a skupinové rozhovory, skupinovou diskuzi  

a kreativní techniky (brainstorming, myšlenková mapa, rolestorming a techniku Tři úhly 

pohledu Walta Disneye362). 

Narativní rozhovor bývá popisován jako „otevřený“363 či „hloubkový“364, protože je 

veden na téma s „vyprávěcím apelem“365 a participant sdílí své myšlenky. V případě tohoto 

výzkumu se jednalo o individuální i skupinové rozhovory a diskuzi.  

Dalšími metodami byly brainstorming, jehož cílem bylo zaznamenat co nejvíce 

nápadů k danému tématu, pojmu či problému; a myšlenková mapa. Druhý zmíněný princip 

                                                           
358 MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia: Příprava a realizace terénního výzkumu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014, s. 126-139. In: Digital Library, Faculty of Arts, MU [online]. Copyright © [cit. 

01. 05. 2019]. Dostupné 

z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131182/Books_2010_2019_058-2014-

1_10.pdf?sequence=1. 
359 CHRISTENSEN, P., MORSS, J. Research with Children: Perspectives and Practices. Routlegde: 

Abingdon-on-Thames, 2008. ISBN0-203-96457-8. 
360 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80- 7367- 040- 

2. 
361 MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia: Příprava a realizace terénního výzkumu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014, s. 126-139. In: Digital Library, Faculty of Arts, MU [online]. Copyright © [cit. 

01. 05. 2019]. Dostupné 

z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131182/Books_2010_2019_058-2014-

1_10.pdf?sequence=1. 
3623 úhly pohledu dle Walta Disneye. Braintools. [online]. Copyright © 2014 [cit. 27. 03. 2019]. Dostupné 

z: https://www.braintools.cz/toolbox/koucink/3-uhly-pohledu-dle-walta-disneye.htm. 
363 MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia: Příprava a realizace terénního výzkumu. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014, s. 126-139. In: Digital Library, Faculty of Arts, MU [online]. Copyright © [cit. 

01. 05. 2019]. Dostupné 

z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131182/Books_2010_2019_058-2014-

1_10.pdf?sequence=1. 
364 Tamtéž. 
365 Tamtéž. 
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nám pomohl uspořádat myšlenky do kategorií a pojmenovat vztahy mezi nimi pomocí 

spojovacích linek.  

Protože jsem se obávala toho, že se mohou dospívající stydět vyjádřit své pocity  

a názory – například z důvodu introvertní, uzavřené povahy, kvůli obavě z reakce ostatních 

nebo proto, že se neodváží „radit“ učitelům, rozhodla jsem se využít i rolestorming. Tato 

metoda se podobně jako brainstorming snaží nalézt řešení, participanti se však zbavují 

pocitu ohrožení tím, že vystupují za někoho jiného. Ukázala jsem žákům obrázek dvou 

anonymních tweenagerů, tedy jejich potenciálních vrstevníků, již se pasovali do role 

mluvčích a chystají se vedení školy přednést konstruktivní návrhy, které jim kolektiv 5. B 

doporučí. 

Dále jsem zařadila metodu s názvem Tři úhly pohledu Walta Disneye. Americký 

producent kromě legendární postavičky Mickey Mouse vytvořil také techniku k vymyšlení 

a hodnocení vize, „s jejímž využitím dokážeme být maximálně tvořiví, vidět věci v realitě 

a přitom hledat nová, neotřelá řešení“366. Aktivizací vnitřních rolí snílka, kritika a realisty  

a navázáním řízeného dialogu mezi nimi můžeme postupně vytvořit vizi, kterou následně 

podrobíme revizi a v závěru se pokusíme o její zhodnocení a formulaci případných změn 

vedoucích k vylepšení. 

 

Výzkum byl proveden ve dvou setkáních:  

1. Cílem první části bylo zjistit, jaká je mediální zkušenost tweenagerů mimo školu  

a také jak a s kým se v tomto kontextu rozvíjí a uplatňuje jejich mediální 

gramotnost. 

2. Cílem druhé části bylo představit stejným participantům propojení školních  

i mimoškolních praktik mediální výchovy a návrhy pro školní mediální výchovu 

vytvořené na základě první části výzkumu. Následně došlo k aktivitě se všemi 

členy, jejímž výstupem se stala zpětná vazba (kritika a hodnocení přednesených 

návrhů) od participantů. 

Na úplném začátku první části výzkumu jsem všechny participanty požádala, aby mi 

na prezenční listinu vyplnili křestní jméno (nebo jeho podobu, kterou si přejí být 

oslovováni a kterou uvádím i zde) a věk. 

Úvodní část jsem věnovala evokaci k tématu MÉDIA – nechala jsem žáky 5. B, aby 

                                                           
3663 úhly pohledu dle Walta Disneye. Braintools. [online]. Copyright © 2014 [cit. 10. 04.2019]. Dostupné 

z: https://www.braintools.cz/toolbox/koucink/3-uhly-pohledu-dle-walta-disneye.htm. 
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k tomuto slovu říkali a psali na tabuli všechny pojmy, které je napadly. Výsledkem se stal 

graficky zaznamenaný brainstorming (viz obrázek 2), který jsme dále rozvíjeli diskuzí – 

vyzvala jsem tweenagery, aby mi své nápady, které napsali na tabuli, blíže vysvětlili. 

Jejich proud myšlenek jsem následně mírně usměrnila tím, že jsem jim ukázala koláž 

zobrazující média, která jsem pro účely výzkumu měla na mysli: např. literatura, hudba, 

divadlo, film, noviny, časopisy; ale také platformy, jakými jsou například mobilní telefon, 

tablet, stolní počítač, notebook (laptop), rádio či televize.  

Dále jsem tweenagery v rámci skupinového rozhovoru vyzvala, aby se pokusili 

vymyslet, jak by pojem „média“ vysvětlili (například kamarádovi nebo mladšímu 

sourozenci). 

Jako odrazový můstek pro další aktivitu jsem použila návaznost na slovo informace   

a Bínovu definici mediální gramotnosti („Mediální gramotnost zahrnuje schopnost 

vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech.“)367 

a ptala se žáků 5. B, kde se s jakými médii setkali, v jakých prostředích a situacích k nim 

měli přístup, zda se o médiích a životě s nimi někde a s někým učili. Smazala jsem 

původní pojmy z brainstormingu a nechala pouze střed MÉDIA, ke kterému jsem 

dopisovala jednotlivá prostředí tak, jak mi je děti diktovaly (viz obrázek 3).  

Poté jsem se „páťáků“ zeptala, ve kterých dvou prostředích z nabídky na tabuli se 

vyskytují nejčastěji; jinými slovy, která dvě místa nesmím smazat – shodli se na škole  

a domově. Tweenagery jsem proto pro další činnost rozdělila do dvou skupin (skupina  

1 = domov, skupina 2 = škola) a vyzvala je, ať na tabuli do sektorů domov/škola napíší 

všechna média, se kterými doma/ve škole přišli do styku. Po určitém čase se skupiny 

prohodily, aby dostali všichni tweenageři prostor vyjádřit se k oběma prostředím. Na tabuli 

se objevila média (platformy), která žáci v prostředí školy a domova využili (viz obrázek 

4).  

Požádala jsem žáky, aby se vrátili zpět na svá místa, podívali se na všechny nápady  

a zamysleli se nad tím, jakým způsobem a s kým zmíněná média doma a ve škole použili. 

Následovalo opět sdělování nápadů v rámci skupinového rozhovoru. Touto činností jsem 

zkoumala aspekt analyse and evaluate (ang. analyzovat a hodnotit), jejímž výstupem se 

mělo srovnání formální a neformální zkušenosti tweenagerů s médii:  

 

                                                           
367 BÍNA, Daniel. Výchova k mediální gramotnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. ISBN 80-

7040-844-8. S 20. 
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1. jak, s kým a proč média využívají 

2. kdo, jak a co je o médiích učí 

3. jaké vlastní obsahy, proč, jak a s kým tvoří 

4. zda přemýšlejí nad rolí médií ve společnosti a svým vlastním mediálním životem.  

 

Nejprve jsme se zabývali využitím médií v prostředí domova a poté následovalo 

rozebrání školních mediálních aktivit. Kromě toho jsme probírali i to, s kým, za jakých 

podmínek a s jakými případnými omezeními se mediálních aktivitám v obou prostředích 

věnovali. 

Při následujícím bloku jsem se snažila zjistit, jaké vlastní mediální obsahy žáci 5. B 

vytvořili, proč se do produktivní činnosti „pustili“ a kdo jim případně pomáhal. Protože se 

participanti zmiňovali především o mobilních telefonech a počítačích či tabletech, v závěru 

této části jsem je vyzvala, aby se zamysleli i nad dalšími médii a jejich případnými 

omezeními (i mimo prostředí školy a domova). 

Dále jsem tweenagery vyzvala, aby se pokusili definovat roli médií ve společnosti. 

Následoval rolestorming zaměřený na využití neformální mediální zkušenosti 

ve formální mediální výchově. Položila jsem žákům tyto otázky:  

1. Které mediální aktivity z myšlenkové mapy bys rád/a přenesl/a z domova do školy?  

2. Které návrhy mají mluvčí z obrázku přednést vedení školy a proč? 

Zároveň jsem tweenagery vyzvala, aby spolu s krátkým komentářem, proč by tak 

učinili, na myšlenkové mapě barevně označili příslušné činnosti ze sekce „doma“, které by 

rádi přenesli do prostředí školy. Výstupy z druhé části myšlenkové mapy a rolestormingu 

jsem dále využila k brainstormingovému hledání řešení, jak zmíněné aktivity uskutečnit  

ve škole. Chtěla jsem se dozvědět i to, co by se ve škole o médiích žáci rádi učili – 

například proto, že sami cítí v daných oblastech nejistotu, strach či zvědavost. Závěr první 

části výzkumu se nesl ve znamení brainstormingu a skupinových i individuálních 

rozhovorů na téma, jakým způsobem zmíněné aktivity přenést do školy – jinými slovy, co 

by bylo pro jejich využití ve výuce potřeba udělat. 

 

Druhá část výzkumu se uskutečnila dva dny po realizaci první poloviny. Jejím cílem 

bylo představit tweenagerům možné propojení školních i mimoškolních praktik mediální 

výchovy a návrhy pro školní mediální výchovu vytvořené na základě jejich nápadů z první 
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části výzkumu.  

V úvodu jsem paticipanty vyzvala, aby si vzpomněli na naše první setkání a sdělili mi 

své případné další návrhy, které je napadly po opuštění třídy před dvěma dny. Jednalo se  

o poznámku ke školní knihovně, kterou jsme dále rozebírali v první části následující 

aktivity s názvem Tři úhly pohledu Walta Disneye.  

Úkolem druhé části výzkumu bylo zodpovědět následující otázky: 

1. Co, jak a proč by se mohlo přenést z neformální mediální výchovy do formální? 

2. Jaké pocity, důsledky, zkušenosti, hrozby by to přineslo? 

Vzhledem k věku participantů jsem ve třídě rozmístila tři obrázky různých šmoulů, 

čímž jsem předem označila místa tří pozic (rolí), a vyzvala děti, aby se přemístily na první 

stanoviště, které bylo reprezentováno šmoulou – snílkem. Prvním úkolem bylo vžít se  

do role tvořivého snílka odpovídajícího na otázku „Co?“. Vycházela jsem ze zjištění 

z první části výzkumu, navrhla žákům vizi připravenou na základě jejich nápadů  

a požádala je, aby se pokusili přidat další návrhy. Vyzvala jsem žáky, aby si vytvořili 

dokonalý, ničím a nikým neomezený obraz svého snu – své ideální představy využití médií 

ve škole: 

1. Co z toho, co děláte s médii doma, byste rádi přenesli do školy? 

2. Co by vám to přineslo? 

3. Co byste cítili, kdyby se to podařilo? 

Následně se tweenageři přemístili k obrázku šmouly – realisty a jejich úkolem se stalo 

v jeho roli odpovídat na otázku „Jak?“, tedy hledat možnosti řešení a následně se vžít  

do představy, že se zmíněné nápady podařilo zrealizovat: 

1. Jak poznáte, že je vaše cesta správná? 

2. Které věci můžete ovlivnit vy sami? 

3. Jak jste vaše návrhy uvedli ve skutečnost, jak se plán zrealizoval? 

4. Jaké byly jednotlivé kroky, co všechno bylo potřeba udělat? 

5. Jak se cítíte, co prožíváte, když se vám podařilo splnit vaše přání? 

Poslední přesun se nesl ve znamení kritiky. Třetímu stanovišti vévodil šmoula – kritik, 

jehož prostřednictvím se děti měly zamyslet nad případnými nedostatky vize, pokusit se 

odpovědět na otázku „Proč?“, nápady zhodnotit a navrhnout možná vylepšení. Za tím 
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účelem jsem pokládala otázky: 

1. Komu se tato vize nebude líbit a proč? 

2. Koho, co a jak váš plán ovlivní? 

3. Jak budete udržovat to, co jste získali, až dosáhnete své vize? 

4. Zamyslete se nyní znovu nad svými návrhy a zeptejte se šmouly – snílka  

a šmouly – kritika: „Co je potřeba udělat jinak oproti původním nápadům?“ 

Na samotném konci druhé části výzkumu jsem žákům sdělila, že budu ve třídě dál 

přítomna pro individuální či skupinové rozhovory, pokud by se se mnou někdo chtěl 

podělit o své další nápady a názory, na které se během hodiny nedostalo, nebo dotyčný 

nenašel odvahu je prezentovat nahlas. „Mezi čtyřma očima“ jsem se nedozvěděla žádný 

další návrh ohledně mediální výchovy; žáci mě oslovili proto, aby (velmi pozitivně) 

ohodnotili naše společná dvě setkání a ujistili se o tom, že se jejich návrhy dostanou 

k rukám osob kompetentních k zavedení jimi navrhovaných změn.  

2.2.2 Participanti 

Předmětem výzkumu se stalo 13 žáků třídy 5. B z 21. ZŠ v Plzni ve věku 10 – 12 let. 

Škola žákům nabízí rozšířenou výuku jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny  

a ruštiny), žáci ale neprocházejí žádným přijímacím řízením – vybraný vzorek tweenagerů 

by proto oproti žákům jiných škol neměl vykazovat přílišné rozdíly. Mediální výchova 

byla na této škole zařazena do školního vzdělávacího plánu Brána jazyků otevřená368 

v rámci průřezových témat – viz Přílohy (Příloha 2). Žáci 5. ročníku by tak měli mít  

o médiích povědomí z loňského roku, kdy byla mediální výchova vyučována v hodinách 

českého jazyka; letos se k ní dostali/dostanou opět během ČJ a dále v hodinách 

informatiky.  

Protože se s tweenagery můžeme setkat i na druhém stupni ZŠ, konkrétně většinou 

v šestém ročníku, požádala jsem o pomoc i Mgr. Lucii Skýpalovou, vyučující ČJ  

ve dvou šestých třídách na totožné škole, aby mi v rámci krátkého rozhovoru sdělila, 

jakým způsobem je mediální výchova integrována do výuky u „šesťáků“. 

 

 

 

                                                           
368 Školní vzdělávací program. 21. ZŠ Plzeň. [online]. [cit. 27. 03. 2019]. Dostupné 

z: http://www.21zsplzen.cz/?strana=skolni-vzdelavaci-program. 

http://www.21zsplzen.cz/?strana=skolni-vzdelavaci-program
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ŽÁCI 5. B 

jméno věk 

Adéla 10 let 

Andrea 11 let 

Danča 12 let 

Emča 10 let 

Emma 12 let 

Filip 12 let 

Kája 11 let 

Matyáš 11 let 

Monča 11 let 

Ondra 12 let 

Tobiáš 10 let 

Tomáš 11 let 

Veronika 11 let 

PEGAGOGOVÉ 

Mgr. Lucie Skýpalová, vyučující českého jazyka v 6. A a 6. B 
Tabulka 2: Seznam participantů. 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

2.2.3 Etické a legální otázky 

Před zahájením výzkumného šetření jsem nechala vedení školy schválit základní 

výzkumné otázky, cíle práce a předpokládanou strukturu vyučovacích hodin využitých 

k výzkumu. Participantům jsem v úvodu sdělila, že naše setkání bude zaznamenáváno 

v audio podobě na diktafon, což bylo schváleno i vedením školy. Naopak fotografování 

žáků mi kvůli GDPR umožněno nebylo, zachytila jsem proto alespoň jejich výstupy  

ve formě snímků.  

 

2.3 Analýza dat 

Získaná data jsem zpracovala tematickou analýzou a otevřeným kódováním. Žádnou 

část získaného materiálu jsem nevynechala, pokryla jsem všechna data; pouze jsem 

žákovské nápady přepisovala z nahrávky v takovém pořadí, aby na sebe tematicky 

navazovaly a aby se sousední výpovědi vztahovaly k témuž problému. Celý zaznamenaný 

text jsem tak systematicky rozčlenila na menší jednotky seskupené do kategorií, s nimiž 

jsem dále pracovala. Základními „podskupinami“ se stala dvě prostředí: domov a škola. 

K nim jsem dále přiřazovala informace k jednotlivým zkoumaným aspektům. Získaná data 

jsem dále interpretovala do hlavních zjištění, která zde uvádím spolu s autentickými 

citacemi slov participantů vztahujícími se vždy k dané oblasti výzkumu. 

 



87 

Hlavní zjištění: 

1. Definování pojmu „média“ žákům páté třídy působilo potíže; přestože 

jejich funkci a způsob, jakým je využívají, popsali zdárně. 

 

S definováním slova „média“ si žáci páté třídy nebyli schopni bez obtíží poradit, 

přestože jejich funkci a způsob, jakým je využívají, popisovali obratně a se zájmem. 

Problém byl možná způsoben tím, že se jim tato činnost jevila jako příliš teoretická, 

protože v praktičtějších otázkách ohledně médií vykazovali všichni participanti výrazný 

zájem a aktivitu podílet se na společné činnosti. 

 „Jsou to buď pravdivé, nebo nepravdivé informace, které získáváme buď z novin, 

nebo z telefonu, jsou taky venku na billboardech,“ podělila se o nápad dvanáctiletá Emma. 

Protože s Emminou definicí všichni souhlasili, pokusila jsem se žákům drobně napovědět: 

zeptala jsem se jich, zda si pamatují na obrázky médií v koláži a zda by dokázali říci, co 

mají všechna společného. S mou nápovědou žáci dospěli k závěru, že média „jsou 

prostředky, které nejčastěji slouží k přenosu informací“. 

Tweenageři si tedy uvědomovali, že média slouží k šíření sdělení, dokonce 

zaznamenali i fenomén hoaxů, který byli schopni vysvětlit, navíc uvedli i konkrétní 

příklady se sdělením, že oni se na sdílení těchto nepravdivých, řetězově se šířících 

informací na internetu nepodíleli, protože byli schopni odlišit je od věrohodných sdělení. 

Dotazovaní tweenageři si vybavili i sektor nastavení ve svých mobilních telefonech, kde se 

se slovem „média“ setkali například při regulování hlasitosti nebo při obsluhování úložiště. 

„Když poslouchám písničky v mobilu, je tam napsáno, jakou mám nastavenou hlasitost 

médií.“ V souvislosti s využíváním mobilu si tak asi i díky Emmině poznámce děti 

vzpomněly také na pojmy „úložiště“ a „hlasitost“. S největším zájmem se tweenageři chtěli 

vyjádřit k aplikacím v telefonu a hrám. „Nejradši hraju Minecraft a Crash of Cars,“ sdělil 

jedenáctiletý Tomáš. 

 

2. Za „média“ a s nimi spojené platformy dotazovaní tweenageři považovali 

především sociální sítě, hry a internet. 

S pojmem MÉDIA neměli dotazovaní tweenageři spojené žádné „tradiční“ médium, 

jakým jsou například noviny nebo knihy, rovněž participanti nezmínili televizi ani rozhlas 

(rádio); svá místa si v myšlenkové mapě (viz obrázek 2) oproti tomu našly například 

internet a sociální sítě. Z toho vyplývá, že dotazovaní tweenageři pravděpodobně přišli  
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do styku především s mobilními telefony a počítačem (internetem) – obě tyto platformy se 

na tabuli vyskytovaly, stejně jako hry a sociální sítě. Jedna z participantek se dokonce 

vyjádřila slovy, že „neví, jak to bez wifi přežije,“ čímž reagovala na rodičovský zákaz 

používání internetu.  

Obrázek 2: Nápady k pojmu MÉDIA 

Zdroj: archiv autorky 

 

Jak jsem zmiňovala již v teoretické části této práce, aktivita na sociálních sítích by 

měla být vlivem věkové hranice 13 let teenagerům zapovězena, realita je však zcela jiná, 

což potvrzuje i výzkum provedený na 21. ZŠ v Plzni. Žáci ve věku deset až dvanáct let 

hovořili o sdílení fotografií na Facebooku, „přiznali“ se i k chatování s přáteli a sledování 

videí na různých sociálních sítích (Instagram, Facebook, WhatsUp, TikTok). Chlubili se 

svým členstvím ve třídní konverzaci na Messengeru, kde si přeposílali odkazy na zajímavé 

obsahy, ale řešili i domácí úkoly a pomáhali si vzájemně s učením.   

 „Sociální síť je místo, kam se dávají fotky nebo různé články,“ vysvětlil desetiletý 

Tobiáš. Stejně stará Adéla na spolužáka navázala slovy: „Jsou to třeba Instagram, 

Facebook, WhatsUp nebo TikTok.“  

 

3. Tweenageři na konkrétních příkladech zdárně popsali role médií  

ve společnosti. 

Děti popisovaly například šíření dat prostřednictvím médií i socializační roli médií: 

„Přes média spolu lidi komunikují, díky mobilu a internetu si můžeme volat a psát 

s kamarády, na sociálních sítích sdílet fotky a koukat na videa,“ shrnul jedenáctiletý 

Matyáš. Navázala na něj o rok mladší Emča: „Díky médiím se můžou lidi i líp poznat nebo 
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seznámit, třeba já mám jednu kamarádku, proti které hraju hru na Playstationu. Ona 

vždycky přijde k nám na návštěvu a hrajeme.“ 

O zábavné funkci médií žáci nejčastěji hovořili ve spojitosti se sledováním filmů, 

hraním her, s posloucháním písniček nebo četbou knih, a to o samotě, nebo s rodiči, 

sourozenci či kamarády. S dalšími lidmi se dále setkali například v kině, divadle nebo  

při hraní her. 

Dotazovaní zmínili také informační a orientační funkci médií, když hovořili  

o získávání novinek z televize, novin a internetu. „V televizi se můžeme dívat na filmy 

nebo poslouchat písničky. Naši taky sledují zprávy a babi s dědou čtou noviny, já si radši 

přečtu na internetu, co je nového,“ podělila se o názor dvanáctiletá Danča. Tweenageři 

zmínili i další zpravodajské platformy, jakými jsou noviny nebo rádio, které však 

považovali za média generace svých babiček.  

Žáci 5. B nevědomě odkryli i proces agenda setting: „Taky spolu lidi mluví  

o médiích, jako my teď. Povídají si o tom, co bylo ve zprávách nebo jaký viděli film. Třeba 

ve škole, v tramvaji nebo v práci,“ napadlo jedenáctiletou Káju.  

Stejně starý Tobiáš řekl: „Média přinášejí lidem informace, které ale mohou být 

pravdivé i nepravdivé, což se někdy špatně pozná,“ čímž narážel na problematiku hoaxů  

a „objevil“ tak interpretační funkci médií. Anglické slovo Tobiáš vyložil jako 

„nepravdivou zprávu na internetu“ a jedenáctiletá Danča zmínila příklad z poslední doby: 

„Psali o tom, že do Země v roce 2100 narazí nějaké těleso, lidi by proto měli ze Země 

utéct, taková blbina! Víc jsem to nestudovala, ani jsem to nikomu dál neposílala, ale vím, 

že to byl hoax.“ Na spolužáky navázala stejně stará Andrea, která si vzpomněla na další 

příklad nepravdivé informace na internetu a přidala dokonce vysvětlení toho, jak se tato 

sdělení šíří: „Já jsem zase četla, že nad námi lítají letadla a sypou na lidi jed. Taky jsem to 

neposlala dál, ale třeba moje babi to dělá a tak se ty lži rozšiřují, protože si je lidi řetězově 

přeposílají třeba mailem.“ Desetiletá Adéla dodala: „To jsou ty řetězovky? Ty se šíří proto, 

že přijdou lidem zajímavý a bojí se jich, ale ti, kdo je napíší, z nich mají peníze, protože 

třeba lidi klikají na ty jejich stránky nebo na reklamy.“ 

Zejména ve vazbě na školu a domácí úkoly mluvily děti o kognitivní funkci médií, 

když popisovaly, jak na internetu hledají informace. Nejčastěji podle svých slov 

v minulosti použily Wikipedii, Google a překladače do/z angličtiny.  
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4. Tweenageři obtížně vybírali tři oblíbená média a platformy. 

Žáci se shodli na výběru dvou pro ně „nejdůležitějších“ médií, kterými se staly 

mobilní telefony a počítače. Tyto platformy přinášejí větší množství aktivit: kromě hledání 

informací s jejich pomocí mohou uživatelé hrát hry, sledovat filmy, upravovat fotografie 

nebo například poslouchat hudbu. Díky této výhodě se tak žáci vyhnuli přímému souboji 

mezi jednotlivými aktivitami. Třetí volba proto v sobě skrývala výraznější aspekt 

oblíbenosti, s nímž se žáci nedokázali jednoznačně „poprat“: rozhodnout se mezi knihou, 

tabletem, filmem a hudbou se jevilo jako velké dilema. „Nevím, jestli si mám vybrat tablet, 

nebo knížku,“ byla častá odpověď. „Já se zase rozhoduji mezi filmem a hudbou,“ přiznal 

jedenáctiletý Tomáš. Po viditelném vnitřním souboji u většiny dotazovaných obsadil třetí 

příčku tablet, a to proto, že jeho používání opět skýtá široký záběr možností, ale objevilo se 

i přání přinést si do školy oblíbenou knihu: „Na tabletech se dá koukat na YouTube, tak si 

vyberu tablet,“ napadlo jedenáctiletou Andreu. „Já bych si vybrala knížku. Mohli bychom 

si číst i ve škole o přestávce,“ navrhla jedenáctiletá Kája.  

 

5. Tweenageři sdělili, se s médii ve škole setkali, ale z velké části je školní 

činnosti spojené s médii nebavily; opačný názor měli na využívání médií 

v prostředí domova, kde jim sloužila jako zdroje zábavy, socializace  

i poznání. 

Podle svých slov se dotazovaní tweenageři s médii nejčastěji setkali doma,  

ve škole, v zájmových kroužcích (a v družině) a venku (viz obrázek 3). Shodli se na tom, 

že se nejčastěji pohybují ve škole a doma a se zájmem přemýšleli o tom, s jakými médii 

v těchto dvou prostředích „pracovali“, jak a s kým je využívali, jaké vlastní obsahy tvořili 

a zda byla jejich činnost něčím/někým omezena.  

Obrázek 3: Myšlenková mapa – prostředí, kde se tweenageři s médii setkávají 

Zdroj: archiv autorky 
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V prostředí domova „kralovaly“ dětské mediální aktivitě platformy jako televize, 

počítač, mobilní telefon a tablet (viz obrázek 4). Mobilní telefony tweenagerům nejčastěji 

sloužily k poslechu hudby, hledání informací na internetu, hraní her, trávení času  

na sociálních sítích, sledování videí; ke sdílení fotografií a ke komunikaci s přáteli. 

Podobně participanti v prostředí domova využívali i tablety a počítače, na kterých navíc 

dělali úkoly do školy nebo sledovali filmy. Doma děti trávily čas i s knihami, učebnicemi  

a encyklopediemi, z nichž buď čerpaly informace pro domácí úkoly a učení, nebo se 

„vydávaly na výlet“ za hrdiny pohádek a scifi příběhů. Zejména hraní her je spojilo  

s vrstevníky – tweenageři o nich diskutovali se spolužáky a v prostředí domova se podle 

jejich slov u konzolí sešlo více kamarádů.  

 „Na mobilu doma získávám informace ze sociálních sítí a poslouchám hudbu,“ svěřila 

se desetiletá Adéla. „Já nejčastěji tvořím věci do školy, to jsou různé prezentace 

v PowerPointu nebo texty ve Wordu,“ podělil se o svou zkušenost desetiletý Tobiáš. Stejně 

stará Emma raději natáčela a upravovala videa: „Sdílela jsem je pak na TikTok,“ 

prozradila. Několik participantů za svou nejoblíbenější domácí mediální činnost označilo 

hraní her. S opačným pohledem se svěřila jedenáctiletá Andrea: „Mě tedy hry vůbec 

nebaví, takže doma na počítači koukám spíš na videa na YouTube nebo na filmy“. „Já 

doma taky rád koukám na filmy nebo si čtu, ale ne z učebnic, které máme ve škole, to mě 

nebaví, doma čtu třeba pohádky nebo scifi,“ podotkl desetiletý Tobiáš. „Já jsem doma 

nejčastěji na sociálních sítích, píšu si s kamarády, máme tam třeba naši třídní skupinu, kam 

si posíláme různé vtipné odkazy a řešíme věci do školy, nebo koukám na videa,“ popsal 

jedenáctiletý Matyáš. „Doma taky hledám na internetu nějaké věci do školy, třeba  

na úkoly, projekty a tak,“ vzpomněla si desetiletá Emča. „To já hledám spíš v učebnicích  

a encyklopediích, ale někdy se podívám i na Wikipedii nebo na Google,“ sdělil její o rok 

starší spolužák Matyáš.  

Kinosály tweenageři navštívili zejména s rodiči a sourozenci, oproti tomu do divadla 

zavítali zpravidla jednou až dvakrát za rok v rámci školní akce. „Do kina chodíme s našima 

hlavně na pohádky a rodinné filmy,“ shodli se hned čtyři participanti. „Já jsem jednou byla 

v kině se ségrou a její kamarádkou,“ pochlubila se dvanáctiletá Emma. „Do divadla 

chodím jednou nebo dvakrát za rok, vždycky se školou,“ popsal jedenáctiletý Tomáš  

a spolužáci souhlasně přikyvovali. Pouze jedna slečna sdělila, že byla častějším 

návštěvníkem divadla, protože sama účinkovala v dramatických inscenacích.  
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V budově školy (viz obrázek 4) participanti pracovali s knihami a učebnicemi, ale 

čtení z nich je podle jejich slov nebavilo. Při některých hodinách využívali interaktivní 

tabuli a počítače. Při výuce cizích jazyků a hudební výchovy se žáci setkali s poslechem 

hudby nebo zvukových nahrávek a se sledováním naučných filmů. Mobilní telefony mají 

žáci prvního stupně na 21. ZŠ v Plzni po celou dobu vyučování zakázané (výjimkami jsou 

naléhavé případy), nepřišli tedy s nimi do styku ani během přestávek. 

Obrázek 4: Mediální aktivity tweenagerů doma a ve škole 

Zdroj: archiv autorky 

 

„V naší třídě máme počítač, který občas nefunguje, paní učitelka proto vždycky říká: 

´Tak teď to dáme do křápíku a uvidíme.´, ten ale smí ovládat jen ona… A moc jí to nejde, 

proto mu říká křápík,“ vysvětlila jedenáctiletá Monča a „vysloužila“ si smích ostatních 

spolužáků. „Taky jsou v některých třídách interaktivní tabule, u nás ale není, takže jí máme 

jenom na angličtinu, když jsme v jiné třídě. Občas k ní chodíme a můžeme na ní kreslit, 

psát a přesouvat slova,“ přidal dvanáctiletý Ondra. „Často používáme knihy a učebnice, ale 

čteme z nich věci, které nás nebaví,“ posteskl si jedenáctiletý Matyáš. Desetiletá Adéla  

na spolužákova slova zareagovala: „Ale přece máme ve třídě tu komodu, kde si můžeme 

vybrat časopis a o přestávce si číst. Taky z nich občas zpracováváme referáty.“  

„Při angličtině a při hudebce posloucháme písničky nebo anglické poslechy z přehrávače  

a někdy taky při vlastivědě koukáme na naučné filmy a dokumenty,“ vzpomněl si 

desetiletý Tobiáš. „A při informatice chodíme do počítačové učebny, kde máme každý svůj 

počítač,“ doplnil dvanáctiletý Filip. „Tam na nich píšeme hlavně ve Wordu nebo hledáme 

věci na internetu, to nás moc nebaví,“ sdělila desetiletá Adéla i za své spolužáky, kteří s ní 

souhlasili. 
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6. Doma omezovali mediální aktivity tweenagerů nejčastěji rodiče, ve škole 

učitelé. V obou prostředích zároveň tweenageři vnímali finanční  

a technologické bariéry. 

V prostředí domova děti vyjmenovaly jako faktory omezující jejich mediální činnost 

především rodiče a sourozence, ale i technické nedostatky či finance. Rodiče zasahovali  

do užívání médií tweenagery zejména zákazy (trest za špatný školní prospěch), omezeními 

(parent control, Find My Kid, vypnutí wifi routeru) a stanovenými pravidly určujícími čas 

strávený ve společnosti přístrojů. Se sourozenci tweenageři často sdíleli pokoj i mediální 

platformy, na způsobu a míře jejich užívání se tak museli s bratry a sestrami dohodnout. 

Dvanáctiletá Emča doma ráda hrála hry, ale jedině na mobilu: „Počítač máme společný 

s bráchou a on mě tam moc nepouští,“ vysvětlila. S podobným problémem se svěřili i další 

participanti. „Doma mám společný počítač s mamkou, která na něm často pracuje, ale když 

se na něj dostanu, což je tak na dvě hodiny denně, tak hraju hry,“ sdělila dvanáctiletá 

Emma a její stejně starý spolužák Ondra doplnil: „Já taky doma hraju hry, ale počítač 

nemám, takže buď na tabletu, nebo na mobilu, nebo na Xboxu.“ 

Všichni participanti vlastnili svůj mobilní telefon, tento fakt už ale neplatil  

pro počítače, televize, tablety a herní konzole. Na počítač měly děti často přístup pouze 

v době, kdy na něm nepracovali jejich rodiče; tablety, herní konzole a televize někteří 

dotazovaní sdíleli se svými sourozenci. Zatímco u mobilních zařízení žáci popisovali 

značné množství aktivit; počítače, herní konzole i tablety jim většinou sloužily pouze jako 

zprostředkovatelé her – většina z nich i z tohoto důvodu vlastnila pouze jednu  

ze zmíněných tří platforem. „Já se třeba chci v pokojíčku dívat jiný program nebo film, než 

je ten, na který koukají naši v obýváku v televizi, ale brácha má pořád zapnutý sport, tak se 

kvůli tomu občas hádáme,“ svěřila se jedenáctiletá Kája.  

„Naši mají na mém počítači rodičovskou kontrolu, takže se nedostanu na některé 

webové stránky,“ sdělila desetiletá Emča. Podobnou zkušenost měla i její o dva roky starší 

jmenovkyně: „Naši mají u mě na mobilu parent control, takže mám omezený čas na hry.“ 

„A na některé weby se nedostaneme, protože jsou omezené věkem, který se tam musí 

zadat, ale dá se tam lhát, takže bychom se tam ve skutečnosti dostat mohli,“ uvažoval 

desetiletý Tobiáš o způsobu „prolomení“ věkové hranice. „Moje mamka má v mobilu 

aplikaci Find My Kid, ve které vidí, kde zrovna jsem a co na svém mobilu dělám, i když je 

třeba v práci,“ přiznala jedenáctiletá Danča. „Já to teda tak nemám, ale v telefonu se dají 

taky zamknout nějaké části, ne?“ napadlo desetiletou Adélu. „Mně teda naši nijak nebrání, 
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mobil i počítač mám sama pro sebe a můžu si nimi dělat, co chci a kdy chci,“ přidala jiný 

pohled jedenáctiletá Veronika. 

Ve škole participanti jako hlavní strůjce zákazů či omezení spojených s médii viděli 

ředitele školy (zákaz používání mobilních telefonů), učitele (problémy s ovládáním 

počítače) a další zaměstnance. „Dřív nám mobily v hodinách zakazovali učitelé, ale teď je 

ve škole nesmíme mít už vůbec,“ posteskl si jedenáctiletý Ondra. „No, pan ředitel nám teď 

zakázal mobily úplně. Na prvním stupni je vůbec nesmíme používat, ani o přestávkách. 

Takže se už těším, až budeme na druhém stupni,“ popsal stejně starý Tomáš omezení 

spojené s věkem. „Taky uklízečka nám zabrání používat média, když třeba poleje vodou na 

vytírání počítač,“ napadlo jedenáctiletou Andreu.   

Kromě toho děti vnímaly i technické nedostatky, finanční bariéry a další omezení.  

„Ve škole vůbec nemáme wifi, takže i když na druhém stupni budeme moct mobil mít, tak 

se na internet nedostanu, protože mi rodiče neplatí data,“ pronesl jedenáctiletý Matyáš 

naštvaně. Finanční aspekt zmiňovali i další participanti, například jedenáctiletá Monča se 

vyjádřila slovy: „Bylo by super, kdyby každý žák měl na lavici malý počítač nebo tablet, to 

by ale asi bylo moc drahé, a tak to škola nemůže zařídit.“ „Přála bych si, aby každá třída 

měla televizi, protože když se díváme na film na počítači u paní učitelky, tak na něj nikdo 

pořádně nevidí,“ mrzelo desetiletou Emču. „Stačilo by, aby v každé třídě byla interaktivní 

tabule, na ní se taky dá promítat,“ napadlo dvanáctiletého Filipa. „Jenže učitelé by nám  

na to asi řekli, že by televize nebo interaktivní tabule do každé třídy stály moc peněz a že 

na to škola nemá finance,“ sdělila jedenáctiletá Andrea. „No tak by každý žák mohl 

zaplatit třeba 500 korun, a kdyby se pak ty peníze daly dohromady, tak by se mohly koupit 

tabule,“ navrhnul o rok starší Filip; setkal se však z vlnou nevole, protože se jeho spolužáci 

shodli na tom, že by jim rodiče na tento nápad peníze nepřispěli. Jedenáctiletá Monča 

později prozradila řešení, se kterým všichni žáci souhlasili: „V některých třídách tyhle 

tabule jsou. Tak kdybychom chtěli promítat nebo by s ní paní učitelka potřebovala 

pracovat, mohli bychom si vždycky na tu jednu hodinu vyměnit s někým třídu.“ 

Jak už bylo zmíněno výše, mobilní telefony mají žáci prvního stupně na 21. ZŠ v Plzni 

na základě dohody učitelů s rodiči po celou dobu vyučování zakázané, nepřišli tedy s nimi 

do styku ani během přestávek. „Mně přijde, že je to teď bez těch telefonů i lepší. Protože 

když jsme je ještě měli dovolené, tak každý z nás celou přestávku koukal do mobilu, ale 

teď se třeba bavíme s ostatními,“ podotkla desetiletá Adéla, čímž proti sobě „poštvala“ 

zbytek třídy, neboť spolužáci s jejím názorem nesouhlasili. 
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Dál by mohlo uživatele podle slov dotazovaných tweenagerů omezit například zavření 

knihovny nebo knihkupectví, kvůli kterému by se nemohli dostat ke knihám; zákaz 

televize a videoher ze strany rodičů; nedostatek financí na pořízení nebo plné využívání 

zařízení (například dokupování her na Playstation či platba za mobilní data); nebo výpadek 

elektřiny zamezující používání počítače.  

 

7. Tweenageři se o mediálních otázkách radili s vrstevníky, sourozenci  

i rodiči; svou učitelku za mediální expertku nepovažovali.  

Při srovnávání formální a neformální mediální výchovy vyšlo najevo, že se děti  

o mediálních otázkách nejčastěji radily se svými vrstevníky (se sourozenci, spolužáky; 

s kamarády a dalšími rodinnými příslušníky), pro pomoc zašly i za rodiči; většinu učitelů 

však tweenageři za mediální a technologické experty nepovažovali, což vyplývá například  

ze způsobu, jakým popsali obsluhu techniky vyučujícím (viz zjištění 5). 

„Ve škole se o médiích občas bavíme s paní učitelkou během češtiny nebo 

informatiky, ale celkově je moc neřešíme,“ shrnuje jedenáctiletá Monča. O rok mladší 

Adéla si pro rady ohledně médií a nových technologií zvykla chodit za bratrem: „Brácha 

mi pomáhá, i když je o tři roky mladší, má přehled o všech aplikacích do mobilu.“ „Když 

jsem u babičky, tak se spolu díváme na televizi nebo posloucháme rádio při vaření, ona ale 

má puštěné pořady, které mě nebaví. Taky často čte noviny a časopisy, to mě už vůbec 

nezajímá,“ doplnila desetiletá Emča. Kromě rodinných příslušníků se participanti 

zmiňovali i o kamarádech: „Mít doma Tomáše na návštěvě se vyplatí, protože umí opravit 

všechny věci, takže i počítač, když se zasekne,“ pochválila svého spolužáka dvanáctiletá 

Emma.  

Jedenáctiletý Matyáš se svěřil, že vytvářel videa společně se starší sestrou: „Ségra má 

kanál na YouTube, tak tam některá videa sdílíme, když se povedou. Natáčíme je na telefon 

nebo na foťák, pak je stáhneme do počítače a sestříháme je v Corelu, přidáme třeba hudbu, 

text a fotky a sdílíme to na YouTube.“ Pro radu si za členy rodiny chodil i dvanáctiletý 

Filip: „Já sourozence nemám, ale o hrách a filmech se často bavíme s bratranci, kteří mě 

naučili programovat webovky v PHP.“ „My si se ségrou kupujeme časopis o koních, 

protože na nich rády jezdíme. Jednou jsme tam poslaly naší fotku, kterou jsme upravily  

ve Photoshopu, ale neotiskli nám ji,“ mrzelo jedenáctiletou Andreu. „Já často sdílím  

na sociálních sítích fotky nebo tam píšu, co jsem dělala, kamarádi si to pak přečtou a píšou 

mi komentáře, lajkují a sdílí,“ pochlubila se jedenáctiletá Veronika. 
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Z výzkumu je dále zřejmé, že domácí mediální výchova u dotazovaných probíhala jak 

restriktivní (autoritativní) formou (zákazy používání zařízení, omezování přístupu 

k platformám), tak angažovaným způsobem (přítomnost rodičů na sociální síti, společné 

rozhovory o médiích a produktivních činnostech dětí) i pragmatickým přístupem. „S rodiči 

občas o médiích mluvíme, ale spíš proto, aby mi nějaké věci zakázali,“ postěžovala si 

dvanáctiletá Emma. „Naši mají na mém počítači rodičovskou kontrolu, takže se nedostanu 

na některé webové stránky,“ sdělila desetiletá Emča. Podobnou zkušenost měla i její o dva 

roky starší jmenovkyně: „Naši mají u mě na mobilu parent control, takže mám omezený 

čas na hry.“ Stejně starý Filip se s rodiči byl poradit, když potřeboval zjistit informaci  

do školy: „A když ani oni neznají odpověď, hledáme to na internetu spolu“. „My si taky 

s našima o médiích občas povídáme, mamka je i na Facebooku, takže má docela přehled  

o tom, co sdílím a komentuji,“ prozradil dvanáctiletý Ondra. „Mně teda naši nijak nebrání, 

mobil i počítač mám sama pro sebe a můžu si nimi dělat, co chci a kdy chci,“ přidala jiný 

pohled jedenáctiletá Veronika. 

 

8. Z domova by si tweenageři do školy nejraději „přenesli“ mediální aktivity 

spojené s používáním mobilních telefonů, tabletů a počítačů; vedle toho jim 

chyběly také knihy a produktivní činnosti. 

Dotazovaní „páťáci“ hovořili o aktivitách spojených s médii, se kterými se  

při vyučování setkali; ve většině případů je však hodnotili jako „nudné“. Na můj dotaz, co 

ze školní mediální výchovy děti použily v praxi, odpověděly shodně, že uplatnily čtení  

a znalosti z hodin informatiky. Z domácích mediálních činností by do školy nejčastěji rády 

„přenesly“ hraní her, práci s počítačem, sledování videí a televize i vlastní produktivní 

činnost. Ve formální mediální výchově by si přály probírat problematiku fake news, hoaxů, 

změn legislativy spojené s médii i činnost youtuberů – proto, že se o zmíněná témata 

zajímaly, ale i proto, že z nich měly obavy a rády by se o nich dozvěděly více informací  

ve škole.  

„Ať nám dovolí hrát s kamarády online hry na mobilech, to bych byl nejšťastnější!“ 

přál si dvanáctiletý Ondra. Tweenageři dokázali i kriticky zhodnotit návrh spolužáka  

a uvést případné překážky v jeho realizaci: „Pan ředitel by asi řekl, že na tom telefonu 

budeme dělat věci, které se školou nesouvisí. Taky by si asi myslel, že tam můžeme mít 

třeba kalkulačku nebo taháky,“ obával se jedenáctiletý Matyáš. „Tak bychom měli přístup 

k mobilům a internetu jenom o přestávkách, ale pan ředitel by asi řekl, že budeme mobil 
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používat i při hodinách,“ napadlo desetiletou Emču. Participanti však společnými silami 

dokázali najít kompromisy, které by podle jejich názoru mohly být vedením školy 

odsouhlaseny: „Naučné hry by pan ředitel mohl schválit,“ uvažoval dvanáctiletý Ondra. 

„Jo, třeba World of Tanks, tam se střílí, tak se to může brát jako válka a o válkách se 

učíme,“ navázal dvanáctiletý Filip. „Mohl by nám dovolit poslouchat hudbu, aspoň o jedné 

přestávce za celý den,“ přála si dvanáctiletá Emma. Její o rok mladší spolužačka Adéla se 

svěřila s myšlenkou: „Při hodině, kdybychom něco nevěděli a paní učitelka nám to 

nevysvětlila, tak bychom si to mohli na mobilu najít sami.“ Desetiletá Emča dále 

vymyslela odměnu za včasné splnění úkolu: „Kdybychom dokončili test nebo práci, mohli 

bychom si zahrát hru.“ 

Tweenageři si dále přáli využívat během vyučování mobilní aplikace. Desetiletý 

Tobiáš by do výuky zařadil práci s aplikací Movies, v níž se uživatelé učí jazyky 

prostřednictvím sledování filmů. Jedenáctiletý Tomáš by ve škole využil i další aplikace 

spojené s výukou jazyků: „Třeba DuoLingo, tam bychom se mohli učit slovíčka nebo 

gramatiku, takže by se to hodilo třeba na angličtinu nebo francouzštinu.“ 

Mezi dalšími nápady implementace domácích mediálních aktivit do školního prostředí 

se objevilo také zvýšení intenzity používání počítačů během školního dne a zařazení práce 

s tablety. „Já bych si nejvíc přála, aby měl každý na lavici svůj počítač nebo tablet, se 

kterým bychom mohli při hodině pracovat, psát si do něj poznámky a hledat informace  

na internetu,“ podělila se o nápad jedenáctiletá Danča. Role snílků a kritiků přinesly 

následující návrhy: „Mohli bychom pracovat s iMovie, třeba při informatice nebo  

při výtvarce, kdyby to bylo při hodině, tak by to pan ředitel dovolil,“ přála si dvanáctiletá 

Emma. „Když si otevřeme Google, tak tam máme mnoho různých informací a každý by si 

vybral něco, co ho zajímá, a to by si mohl nastudovat,“ napadlo jedenáctiletou Danču. 

„Taky by bylo fajn, kdybychom mohli dělat projekty ve škole, protože bychom si všechny 

informace našli na počítači, tabletu nebo v mobilu ve třídě a nemuseli bychom nosit práci 

domů,“ podotkl dvanáctiletý Filip. „A ty projekty bychom rovnou mohli dělat na počítači  

a ne v ruce jako teď. Že bychom je napsali třeba ve Wordu a pak vytiskli,“ doplnil o rok 

mladší Tomáš. „Jenže je tu jenom jedna počítačová učebna a 800 dětí, tak by někdo mohl 

namítat, že ta třída není nafukovací, aby se tam o přestávce vešli všichni,“ předpovídal 

dvanáctiletý Ondra z pozice kritika. „No tak bychom mohli mít víc hodin informatiky, 

abychom se na počítače dostali víc než teď, tím by třeba na konci hodiny zbyl čas i na naše 

věci. Ale to bychom ale zase měli buď plnější rozvrh, nebo by se musely ubrat jiné hodiny, 
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a to by asi neprošlo,“ uvažoval stejně starý Filip. „Nebo kdo by tam chtěl jít, zaplatil by 

vstupné,“ napadlo desetiletou Adélu, ale brzy svůj návrh odvolala. „Počítače by musely být 

školní, mohli bychom mít třeba volný přístup do učebny informatiky o přestávkách, ale 

aby se tam nic nerozbilo a aby si nikdo nehledal nějaké nevhodné věci, tak by tam s námi 

byl vždycky učitel. A abychom se nehádali, kdo tam bude, tak by tam každou přestávku 

byla vždycky jiná třída,“ uzavřela jedenáctiletá Andrea.  

Tweenageři by ve formální mediální výchově rádi nalezli i sledování videí 

s výukovým potenciálem: „Myslím, že bychom se spoustu věcí mohli naučit ze sledování 

YouTube. Místo toho, abychom četli z učebnice, bychom si pustili třeba inspirující videa 

nebo youtubery,“ zmínil se o možnostech YouTube desetiletý Tobiáš. 

Dotazovaní tweenageři projevili vážný zájem o psaní příspěvků a grafickou editaci 

školního časopisu, natáčení materiálu pro školní televizi či přípravu zvukové stopy  

pro školní rozhlas. „Mohli bychom o přestávkách pouštět písničky do školního rozhlasu, 

k tomu by nebylo potřeba kupovat žádnou novou techniku, protože všechno už máme,“ 

napadlo jedenáctiletou Veroniku. „Ale někdo by mohl mít problém s tím, že je to třeba 

moc nahlas, nebo že se pouští sprosté texty,“ oponoval jedenáctiletý Matyáš v roli realisty. 

„Tak by se vždycky udělal jeden playlist na dva týdny, který by pan ředitel schválil,  

a pouštělo by se to v nějaké domluvené hlasitosti,“ našel řešení o rok mladší Tobiáš. 

„Školní noviny bychom mohli psát vždycky při slohu a sešly by se tam články od různých 

žáků i z jiných tříd. Pak bychom v počítači na informatice vymysleli návrh titulní stránky, 

paní učitelka by nám pomohla s grafikou a opravila chyby a mohlo by se to vytisknout  

a rozdávat po škole, nebo by to byl online časopis, který by se dal na internet,“ navrhla 

desetiletá Emča. „Já bych radši měla tu školní televizi, natáčeli bychom videa a pak to 

dávali na školní YouTube,“ projevila nadšení stejně stará Adéla. „Ale než by se to dalo  

na internet, tak by to musel někdo z učitelů odsouhlasit, aby s tím nebyl nějaký problém,“ 

uvažoval dvanáctiletý Filip v roli kritika a realisty.  

Výzkum dále přinesl zjištění o tom, co by se ve škole o médiích žáci rádi učili – 

například proto, že sami cítili v daných oblastech nejistotu, strach či zvědavost. 

Jedenáctiletou Káju zajímalo, jak se starat o zvířata: „Na internetu je spoustu videí – třeba, 

jak si pochovat lva, to bychom se mohli učit v přírodovědě, ne?“ přemýšlela nahlas. 

„Obavy mám z článku 13, že už pak na internetu kvůli autorským právům nepůjdou sdílet 

videa a fotky,“ zmínil desetiletý Tobiáš reformu copyrightu, která by mohla směřovat 

k zavedení nahrávacích „filtrů“. „Já se spíš bojím článku 11,“ sdělil o rok mladší Tomáš 
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svou obavu spojenou se směrnicí zaručující vydavatelům výlučné právo rozhodovat o tom, 

kdo může jimi vytvořený obsah zobrazit. „Já bych ve škole chtěla naučit, jak rozpoznat 

hoax, jak zjistit, jestli je to pravda, nebo ne, a dozvědět se, jak dál nešířit nepravdivé 

informace. Ono se většinou dá poznat, že to není pravda, ale někdy se bojím to nesdílet, 

když tam píšou, že mě přijde někdo zabít, pokud to nepošlu dál,“ uvažovala dvanáctiletá 

Emma. Navázala jsem na Emminu prosbu otázkou pro všechny participanty, zda (a jak) se 

dá rozpoznat, zda se jedná o fake news. „Na internetu jsou různé stránky, kde se ty 

informace dají ověřit,“ napadlo desetiletého Tobiáše. „Naši koukají na zprávy v televizi  

a tam o tom občas mluví, že se někde psala nějaká lež,“ vzpomněla si dvanáctiletá Emma. 

„A na Messengeru je vidět, když je to přeposlaná zpráva, už to je vždycky podezřelé, 

protože to bývá řetězovka,“ doplnila o dva roky mladší Adéla.  

 

2.4 Výsledky výzkumu a doporučení pro formální i neformální mediální 

výchovu 

 

2.4.1 Vnímání role médií ve společnosti 

Roli médií ve společnosti tweenageři vnímali v několika rovinách. Ve většině případů 

ji nedovedli pojmenovat, ale byli schopni ji vyjádřit konkrétním popisem situací. Děti 

popisovaly například šíření dat – vnímaly zejména širokou nabídku komunikačních 

platforem a sdílení informací prostřednictvím médií. Zároveň byli tweenageři schopni 

odhalit i socializační roli médií, kterou spatřovali především v možnosti komunikovat 

s kamarády, sdílet fotografie na sociálních sítích a seznamovat se s novými lidmi  

na základě společného zájmu, kterým může být například četba určitého žánru literatury 

nebo hraní her. O zábavné funkci médií žáci nejčastěji hovořili ve spojitosti se sledováním 

filmů, hraním her, s posloucháním písniček nebo četbou knih. Dotazovaní zmínili také 

informační a orientační funkci médií, když hovořili o tom, že jejich rodiče sledovali 

zprávy. Tweenageři si vzpomněli i na další zpravodajské platformy, jakými jsou noviny 

nebo rádio, které však taktéž ohodnotili jako média generace svých babiček, neboť oni 

podle svých slov radši objevovali novinky na internetu. Participanti nevědomě odkryli  

i proces agenda setting a narazili na problematiku hoaxů, čímž „objevili“ i interpretační 

funkci médií. Zejména ve vazbě na školu a domácí úkoly poté děti mluvily o kognitivní 

funkci médií, když popisovali, jak na internetu hledají informace.  
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2.4.2 Vzorce užívání médií, učení se o médiích 

Z výzkumu vyplývá, že rozdíly mezi aktivitami školní a domácí mediální výchovy 

byly značné, což může být jeden z důvodů, proč participanti o formální výchově o médiích 

hovořili jako o souboru činností, které je většinou „nebavily“. 

Zatímco při výuce pracovali s technikou nejčastěji v hodinách informatiky (na 21. ZŠ 

v Plzni mají žáci 1 hodinu IVT v 5. a v 9. třídě), v nichž se ale podle svých slov učili 

základy práce s počítačem, v neformálním prostředí jejich mediální činnosti i schopnosti 

zabíraly mnohem širší pole působnosti. 

Doma trávily dotazované děti ve věku 10 až 12 let čas ve společnosti knih, učebnic  

a encyklopedií, z nichž buď čerpaly informace pro domácí úkoly a učení, nebo prožívaly 

příběhy spolu s hrdiny scifi knih a pohádek. Za své oblíbené platformy v prostředí domova 

však tweenageři označili televizi, počítač, mobilní telefon a tablet, a to zejména proto, že 

v sobě skrývají více možností uplatnění. Mobilní telefony podle svých slov nejčastěji 

používali k poslechu hudby, hledání informací na internetu (pro školní i mimoškolní 

účely), hraní her, trávení času na sociálních sítích (navzdory věkovému omezení), 

sledování videí; ke sdílení snímků a ke komunikaci s přáteli. Podobné aktivity jim 

umožnily i počítače a tablety, na kterých kromě zmíněných činností ještě sledovali filmy  

a vytvářeli obsahy zadané jako domácí úkoly (například projekty a referáty). Zároveň se 

„pustili“ i do tvorby vlastních mediálních obsahů určených ke sdílení s ostatními – 

nejčastěji se jednalo o pořizování a úpravů fotografií a nátáčení videí. Zatímco vlastním 

mobilním telefonem disponovali všichni participanti, o tabletech a počítačích hovořili jako 

o technologiích, které v prostředí domova museli sdílet s rodiči či sourozenci. Mezi dalšími 

omezeními vyjmenovali žáci ještě rodičovské zákazy, aplikace určené ke kontrole jejich 

mediálních aktivit, technologickou nevybavenost domácnosti a nedostatek finančních 

prostředků. 

Ve vztahu na školní prostředí zmiňovali tweenageři například čtení z knih a učebnic 

při hodinách a trávení času s časopisy během přestávek. Při některých hodinách žáci 

využívali interaktivní tabuli a zejména ve výuce cizích jazyků a hudební výchovy se setkali 

s poslechem hudby nebo zvukových nahrávek a se sledováním naučných filmů. Mobilní 

telefony mají žáci prvního stupně na 21. ZŠ v Plzni po celou dobu vyučování zakázané 

(výjimkami jsou naléhavé případy), nepřišli tedy s nimi do styku ani během přestávek. 

Počítače využili pouze během hodin IKT; přístroj umístěný v jejich „kmenové“ třídě směla 

ovládat pouze paní učitelka. Jako další faktory vedoucí k omezování mediální činnosti  
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ve škole vnímaly děti především ředitele školy (např. zákaz používání mobilních telefonů), 

uklízečku (poničení přístrojů) a finanční bariéry.  

V neformálním prostředí (second a third spaces) se tweenageři učili o médiích 

zejména ve společnosti rodičů, sourozenců a vrstevníků. Za rodiči si chodili pro radu 

především při tvorbě domácích úkolů, ale i při potížích s ovládáním zařízení. Druhý 

zmíněný problém jim pomáhali řešit i sourozenci a kamarádi, s nimiž navíc trávili čas také 

při hraní her nebo při vlastní produktivní činnosti (například natáčení videí). Z výzkumu je 

dále zřejmé, že domácí mediální výchova u dotazovaných probíhala jak restriktivní  

a pragmatickou formou, tak angažovaným způsobem. 

Ve formálním prostředí školy označili tweenageři za činitele mediální výchovy 

učitele, neboť se s ní již setkali během výuky některých předmětů. Školní mediální 

výchova se na 21. ZŠ v Plzni uskutečňuje v rámci integrace průřezového tématu do výuky, 

žáci samostatným předmětem (v povinné ani volitelné formě) neprocházejí. Kromě toho 

bylo zjištěno, co by se ve škole o médiích tweenageři rádi učili – proto, že je daná témata 

zajímala, či ve spojitosti s nimi pociťovali obavy a nejistotu. Jako takové náměty  

pro formální mediální výchovu označili dotazovaní žáci problematiku fake news, 

youtuberů a mediální legislativy. 

Protože můžeme tweenagery potkat i na druhém stupni ZŠ, zajímalo mě i to, jak se  

o médiích učí žáci šestých tříd. Jak je zřejmé z tabulky v Příloze 2, na základě školního 

vzdělávacího programu 21. ZŠ by se během šestého ročníku měli žáci s mediálními tématy 

setkat ve výuce českého jazyka, přírodopisu a hudební výchovy. Mgr. Lucie Skýpalová, 

pedagožka českého jazyka na totožné škole, v jejímž rozvrhu jsem nalezla hned dvě šesté 

třídy, mi sdělila, že se v oblasti „kritického čtení a vnímání mediálního sdělení“ žáci nejen 

šestých tříd zdokonalovali celý školní rok prostřednictvím práce s textem. Další dva body: 

„fungování a vliv médií ve společnosti“ a „tvorba mediálního sdělení“ propojilo učivo  

o zprávě a oznámení v rámci slohové a komunikativní výchovy. Během nácviku psaní 

těchto dvou slohových útvarů se žáci dozvěděli o umístění zprávy a oznámení v novinách, 

o rozdílu mezi těmito dvěma sděleními i o pravidlech, jak je správně vytvořit. „Interpretace 

vztahu mediálních sdělení a reality“ byla podle slov pedagožky v hodinách ČJ v šestém 

ročníku zmíněna pouze okrajově. 
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2.4.3 Využití neformální mediální zkušenosti ve formální mediální 

výchově, doporučení pro mediální výchovu v obou prostředích 

Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na způsoby využívání médií 

tweenagery doma i ve škole a na možná využití neformální zkušenosti ve formální 

mediální výchově. Hlavní zjištění výzkumu přinesla následující fakta: 

1. Definování pojmu „média“ žákům páté třídy působilo potíže; přestože jejich 

funkci a způsob, jakým je využívají, popsali zdárně. 

2. Za „média“ a s nimi spojené platformy tweenageři považovali především 

sociální sítě, hry a internet. 

3. Žáci pátého ročníku na konkrétních příkladech zdárně popsali role médií  

ve společnosti. 

4. Tweenageři obtížně vybírali tři oblíbená média a platformy. 

5. Doma omezovali mediální aktivity tweenagerů nejčastěji rodiče, ve škole 

učitelé. V obou prostředích zároveň tweenageři vnímali finanční  

a technologické bariéry. 

6. Mladí dospívající se o mediálních otázkách radili s vrstevníky, sourozenci  

i rodiči; svou učitelku za mediální expertku nepovažovali.  

7. „Páťáci“ se s médii ve škole setkali, ale z velké části je školní činnosti spojené 

s médii nebavily; opačný názor měli na využívání médií v prostředí domova, 

kde jim sloužila jako zdroje zábavy, socializace i poznání. 

8. Z domova by si tweenageři do školy nejraději „přenesli“ mediální aktivity 

spojené s používáním mobilních telefonů, tabletů a počítačů; vedle toho jim 

chyběly také knihy a produktivní činnosti. 

 

Zejména dvě poslední zjištění a s nimi spojené žákovské výstupy mi pomohly 

formulovat návrhy pro formální i neformální mediální vzdělávání, což byl jeden z cílů této 

práce. Žáci páté třídy se ve třech krocích (snílek – realista – kritik) snažili vymyslet, které 

činnosti, proč, jakým způsobem a za jakých podmínek by si z neformální mediální 

výchovy rádi „přenesli“ do formálního učení se o médiích. Jejich návrhy jsem následně 

obohatila o další nápady i didaktické zásady a využila je k přípravě doporučení  

pro mediální výchovu v obou prostředích, která uvádím níže: 

Zatímco při výuce pracovali tweenageři s technikou především v hodinách informatiky 

(na 21. ZŠ v Plzni mají žáci 1 hodinu IVT v 5. a v 9. třídě), kde ale podle svých slov z větší 
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části „pouze psali ve Wordu“, v prostředí domova se jejich produktivní činnosti  

i schopnosti rozvíjely. Je pochopitelné, že v situaci, kdy se s informatikou žáci poprvé 

setkali v 5. třídě, museli učitelé do výuky zařadit základní seznámení se s technikou. 

Participanti však ve vztahu k prostředí domova hovořili o natáčení videí, jejich stříhání 

v programech Corel a iMovie a sdílení na YouTube; programování webových stránek 

v PHP; úpravě snímků ve Photoshopu i o zkušenostech s počítačovým hardwarem  

i softwarem. Formální mediální výchova by měla na tento vývoj reagovat a zařadit do 

výuky aktivity, které budou pro žáky zábavné, ale budou v sobě skrývat i vzdělávací 

potenciál úměrný k jejich dovednostem získaným neformální mediální výchovou  

a produktivní činností.  

Z výzkumu vyplývá, že by takové požadavky mohly splňovat například hry 

s edukativním potenciálem, větší spolupráce vyučujících jednotlivých předmětů vedoucí 

k vytvoření společného mediálního produktu a provázanost školní výchovy o médiích 

s volnočasovými a domácími mediálními aktivitami dětí.  

Jednou z možností implementace „domácího“ využití médií ve škole může být použití 

hry, které v sobě zároveň ukrývá i práci s elektronikou v krátkém časovém úseku 

(například několik minut na začátku či na konci hodiny). Zařazení hry do výuky369 kromě 

toho, že přispívá k modernizaci školských systémů, pomáhá například žákům se 

speciálními potřebami a rozvíjí dovednosti dětí v oblasti mediální výchovy i digitálních 

technologií. Game-based learning dále boří zažité hranice mezi rodinou (first space), 

školou (second space) a vrstevníky (third space). Například De Lange370 podává zprávu  

o úspěšné realizaci pedagogiky PGE (Plan, Go-through, Evaluate)371, která nabízí 

učitelům rámec pro kombinování formálních a neformálních interakcí tím, že propojuje 

prostor mezi neformálními mediálními pohledy studentů a formálními vzdělávacími 

povinnostmi. Simulátor rolí, jenž usnadňuje rozvoj schopností studentů středních škol 

reflektovat informace na internetu, umožňuje například hra Admiraal vytvořená v roce 

2015. Admiraal kombinuje372 individuální hraní online hry ve třídě (studenti mají 

rozdělené úkoly a aktivity) a offline spolupráci s vrstevníky a rodiči mimo třídu. 

Mezi příklady dalších vzdělávacích her zmíním například hry zaměřené na konkrétní 
                                                           
369Výukové digitální hry ve školách – výzkum. Metodický portál RVP - Modul Články [online]. [cit. 13. 10. 

2018].  Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6491/vyukove-digitalni-hry-ve-skolach-vyzkum.html/. 
370 MCDOUGALL, J., ZEZULKOVÁ, M., VAN DRIEL, B., STERNADEL, D. Teaching media literacy in 

Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education. NESET II report. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union: 2018. doi: 10.2766/613204. 
371 Tamtéž. 
372 Tamtéž. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6491/vyukove-digitalni-hry-ve-skolach-vyzkum.html/
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předměty (například série aktivit Umíme to373 nabízející školní i domácí procvičování 

českého jazyka, angličtiny, němčiny, matematiky a dalších předmětů). Své využití 

v hodinách cizích jazyků by mohly najít například aplikace DuoLingo nebo Drops. Širokou 

škálu úkolů zejména pro výuku cizích jazyků a biologie dále umožňuje i projekt Smart 

Learning374. Registrovaný učitel zde vytvoří aktivitu, kterou mohou žáci plnit buď 

společně (frontálně), kdy „navigují“ vyučujícího, jak a kam má myší přesouvat jednotlivá 

slova; tak i individuálně na svých zařízeních. Přes internet se každý student přihlásí  

do virtuální třídy (na základě čísla), kde může plnit zadané úkoly. Učitel může zamezit 

nechtěnému využívání mobilu či tabletu k jiným činnostem tím, že monitoruje aktivitu 

žáků (na obrazovce jeho počítače se u každého přihlášeného účastníka objevuje množství 

splněné práce a prováděná aktivita). Ve třídách s interaktivní tabulí se nabízí i varianta 

frontální výuky, kdy místo pohybů myší žáci pracují s dotykovým modulem tabule. 

Dotazovaní žáci páté třídy se dále shodli na tom, že doma s oblibou sledovali videa  

na internetu. Ve školní praxi by se daly využít příspěvky s edukativním podtextem, jakými 

jsou například online tutoriály Khanova škola375 pro učení se různých předmětů nebo 

zvukové nahrávky a cizojazyčné cestovatelské příspěvky pro výuku cizích jazyků.  

Na YouTube je zároveň možné najít příspěvky od rodilých mluvčích, kteří svým 

sledujícím přes obrazovku „radí“ s výslovností či gramatikou. V českém prostředí se jedná 

například o učitele angličtiny Bronislava Sobotku, který natáčí edukativní videa. Propojení 

anglického jazyka s dalšími předměty nabízí sledování anglicky mluvících youtuberů, již 

ve svých videích vysvětlují látku jiných oborů. Tuto činnost však pro jazykovou náročnost 

zařadila pouze výjimečně a v hodinách česky vyučovaných předmětů promítala spíše 

tutoriály v mateřštině. Na internetu se vyskytují například rady k matematice 

(Matheatikator)376 či chemii (Edufix)377. Tweenagery by mohl oslovit i koncept Dějiny 

udatného českého národa378 – přibližně tříminutová animovaná videa určená 

k prohlubování dějepisných znalostí. Podobné využití nabízejí také příspěvky  

                                                           
373 Umíme to - Online procvičování školního učiva. Umíme to - Online procvičování školního učiva [online]. 

[cit. 11. 04. 2019]. Dostupné z: https://www.umimeto.org/. 
374 SMART Learning Suite Online. [online]. [cit. 15. 2. 2019].  Dostupné 

z: https://suite.smarttech.com/library. 
375 Blog Khanovy školy. Blog Khanovy školy [online]. [cit. 15. 2. 2019]. Dostupné 

z: https://blog.khanovaskola.cz/. 
376 Mathematicator | Klub přátel matematiky. Mathematicator | Klub přátel matematiky [online]. [cit. 15. 2. 

2019]. Dostupné z: http://mathematicator.com/. 
377 Edufix. Edufix.cz [online]. [cit. 15. 2. 2019]. Dostupné z: www.edufix.cz. 
378 Dějiny udatného českého národa. Česká televize. [online]. [cit. 15. 2. 2019]. Dostupné 

z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily. 

https://www.umimeto.org/
https://suite.smarttech.com/library
https://blog.khanovaskola.cz/
http://mathematicator.com/
http://www.edufix.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily
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na internetové televizi Stream379: zábavné cesty do historie mohou žáci „podniknout“ 

prostřednictvím pořadů Slavné dny či Výlety do minulosti; informace ze série Česko, země 

příběhů využijí v zeměpise; učitelé českého jazyka a literatury mohou pracovat například 

s videi ze seriálů Uzlíky na jazyku, Hacknutá čeština, Čtení s Lenny nebo Legendy staré 

Prahy. Pro „čistou“ mediální výchovu je možné využít například sérii krátkých edukačních 

videí zaměřených na podporu mediální gramotnosti, vzniklých ve spolupráci Jednoho 

světa na školách a youtubera Karla Kováře alias Kovyho.  

Další možností propojení formální a neformální (mediální) výchovy je e-learning, 

který kromě výuky s podporou počítače může napomáhat i kooperativním snahám žáků  

a přinášet zpětnou vazbu ve formě hodnocení. E-learning nabízí možnost 

individualizovaného přístupu k žákům v rámci nejrozšířenější formy výuky, jíž je frontální 

vyučování. Právě individuální potřeby a technické dovednosti studentů se stávají 

v současné době významnými požadavky ve vzdělávacím systému. Ve své online podobě 

dále umožňuje e-learning i propojení školního a mimoškolního prostředí – učitel 

prostřednictvím počítače může komunikovat například s nemocnými žáky nebo zadávat 

domácí práci. Žák může úkoly plnit buď synchronním způsobem, jinými slovy musí být 

„online“ ve stejném okamžiku jako jeho lektor, který na činnost může dohlížet; nebo 

samostatně. Ve druhém případě vyučující zadá práci a stanoví datum odevzdání. Studenti 

si sami promyslí, jak práci realizovat a časově rozvrhnout, aby dodrželi deadline. 

Pedagogové uznávají důležitost zapracování konceptů mediální gramotnosti  

do učebních osnov, neboť jsou si vědomi toho, že se mediální texty používají k předávání 

obsahu ve výuce většiny předmětů. Málokdy je však k textům přistupováno nad rámec 

jejich funkce dopravníků informací (conveyors of information)380. Jak vyplývá 

z Rámcového vzdělávacího programu, rozvoj mediální gramotnosti by měl být chápán jako 

záležitost interdisciplinární381, proto bych doporučila pracovat s médii jednak jako se zdroji 

informací, jednak jako s příležitostmi propojení více oborů či předmětů v rámci 

                                                           
379 Stream.cz | TelevizeSeznam.cz. Televize Seznam - Internetová televize, filmy, seriály a videa online 

zdarma [online]. Copyright © 1996 [cit. 06. 04. 2019]. Dostupné 

z: https://www.televizeseznam.cz/sluzba/stream. 
380 HOBBS, Renee. The seven great debates in the media literacy movement. Journal of 

Communication, 1998. 48(1):16-32. In: The seven great debates in the media literacy 

movement. ResearchGate | Share and discover research [online]. [cit. 02. 03. 2019]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_m

ovement. 
381 Autorský kolektiv Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Rámcový vzdělávací program. [online]. 

[cit. 13. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-

vzdelavaci-programy. 

https://www.televizeseznam.cz/sluzba/stream
https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_movement
https://www.researchgate.net/publication/228053606_The_seven_great_debates_in_the_media_literacy_movement
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
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produktivní činnosti. 

Právě mezipředmětové vztahy může rozvíjet například účinné využití dětské 

neformální mediální zkušenosti ve formálním vzdělávání a tvorba školních mediálních 

produktů. Dotazovaní tweenageři projevili vážný zájem o psaní příspěvků a grafickou 

editaci školního časopisu, natáčení materiálu pro školní televizi či přípravu zvukové stopy 

pro školní rozhlas. Během výzkumu hovořili i o svých zkušenostech s orientací  

na internetu; školní produktivní činnost by tak mohla zahrnovat například i tvorbu školního 

YouTube kanálu, spravování školního instagramového či facebookového účtu a realizaci 

školního (studentského) webu.  

V případě, že se studenti snaží vytvářet vlastní mediální obsahy, hovoříme o konceptu 

Learning by Doing (ang. učení se konáním), který bývá nazýván také jako produktivní či 

dovednostní přístup. Jedná se o jednu ze složek mediální výchovy, jejímž cílem je umožnit 

studentům vlastní mediální produkci prostřednictvím jejich aktivní účasti při tvorbě 

mediálních sdělení. Žáci si nejen osvojují nové dovednosti a získávají znalosti 

z nejrůznějších oblastí lidského působení, ale mohou si i ověřit fungování svých 

teoretických poznatků o médiích v praxi. Kromě toho rozvíjejí své tvůrčí, vyjadřovací, 

argumentační a prezentační dovednosti.  

Ve vyučovacích hodinách lze jen stěží realizovat plně individualizovaná výuka tak, 

aby se každý žák zabýval jinou aktivitou podle svého zaměření, zájmu a úrovně znalostí. 

Spolupráce v produkčním týmu však zároveň zajišťuje i to, že si každý jedinec může 

vybrat činnost i oblast, která ho nejvíce zajímá a baví, neboť je k dosažení úspěchu 

zapotřebí kooperace jednotlivých rolí. U papírové verze školního časopisu se může jednat 

o copywritery, redaktory, jazykové korektory, grafiky či fotografy. Školní televize 

„zaměstná“ moderátory, komentátory, kameramany, zvukaře, režiséry, střihače atd. 

Redaktoři se dále mohou specializovat pouze na oblast svého zájmu – mohou tedy vytvářet 

jedinečné obsahy z různých prostředí (například sportovního, kulturního či 

přírodovědeckého).  

Mediální výchovu a volný čas tweenagerů mohou efektivně propojovat i některé 

projekty zaměřené na mládež nebo zájmové kroužky; podobným způsobem mohou 

fungovat i volitelné předměty ve škole nebo činnosti prováděné ve spolupráci několika 

vyučujících v rámci více předmětů. Pokud se kroužek odehrává ve školním prostředí, může 

dojít i k jeho integraci do výuky a propojení formální s jistým druhem neformální mediální 

výchovy. Díky tomu, že zájmový kroužek ani volitelný předmět není „svázán“ pevným 
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plněním stanoveného plánu, umožňuje zařadit širokou škálu aktivit, které lze 

charakterizovat jako edukativní i zábavné zároveň. Kromě toho se zde nabízí prostor 

k využití dětské neformální mediální zkušenosti a činnosti například prostřednictvím 

prezentace domácích mediálních výtvorů. Žáci mohou být motivováni k činnosti jednak 

samotnou zábavnou a smysluplnou činností, jednak atraktivitou výsledného produktu, ale  

i „pochlubením se“ s jimi vytvořenými obsahy spolužákům, učitelům, rodičům i širší 

veřejnosti například prostřednictvím internetu či projekcí ve škole. 

Do formální mediální výchovy si dotazovaní tweenageři dále přáli zařadit práci s fake 

news, mediální legislativou a problematikou youtuberů, neboť v těchto oblastech cítili 

nejistotu, strach i zvědavost. 

Výzkum dále potvrdil, že tweenageři trávili značné množství času „online“. Aby 

rodiče předešli negativním vlivům „nových“ médií na své potomky, zvolili mnohdy 

restriktivní model mediální výchovy. Ve vztahu k těmto médiím na základě výsledků 

výzkumů zveřejněných v teoretické části sdílím názor „být přítel na internetu znamená být 

aktivní rodič“382 – Yalda T. Uhls místo bezmyšlenkovitých zákazů doporučuje s potomky 

prodiskutovat možná rizika spojená s aktivitou na sociálních sítích, jít dětem příkladem 

uvědomělým vkládáním vlastních příspěvků a podílet se na jejich „online“ výchově svým 

aktivním působením v tomto prostředí. Zároveň klade velký důraz na respektování 

soukromí dítěte a empatický přístup a doporučuje uzavření Domácí mediální smlouvy (viz 

Přílohy – Příloha 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
382 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S 117 – 123. 
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Diskuze 

Tweenageři během výzkumu „přiznali“, že se s mediální výchovou, technologiemi  

i médii ve škole setkali, ale z velké části je školní činnosti spojené s médii nebavily. 

Opačný názor měli na využívání médií v prostředí domova, kde jim sloužila jako zdroje 

zábavy, socializace i poznání. Jedním z důvodů by mohla být „propast“, která se vytvořila 

mezi Rámcovým vzdělávacím programem (potažmo školním vzdělávacím programem)  

a reálnou mediální zkušeností žáků. RVP nereaguje na zdokonalování se především 

v produktivní činnosti, kterým současná generace tweenagerů prochází. Jak jsem již 

zmínila výše, formální mediální výchova by podle mého názoru měla na tento vývoj 

reagovat a zařadit do výuky aktivity, které budou žáky jednak bavit, ale jednak v sobě 

budou skrývat i vzdělávací potenciál úměrný k jejich dovednostem získaným neformální 

mediální výchovou a produktivní činností. Nutno však podotknout, že jak dokázal výzkum, 

dovednosti dětí zejména v tweenagerském věku se značně liší; najít proto ideální činnosti  

a „tempo“ výuky tak, aby se mohli aktivně zapojit všichni žáci ve třídě, může představovat 

problém. Zároveň nelze prosazovat myšlenku práce s elektronikou po celou vyučovací 

hodinu (kromě specifických lekcí či hodin informatiky); příliš mnoho času stráveného 

s technologiemi by u dětí mohlo vést ke zdravotním obtížím a mohlo by se zvyšovat riziko 

závislosti (viz kapitolu o negativních vlivech médiích v teoretické části této práce). 

John Potter ve svém Manifestu mediální výchovy383 například uvádí, že je nutné 

podívat se na rozšíření koncepce a definice gramotnosti v novém věku médií, s čímž 

souvisí i nutnost uvědomění si, že se v současné době setkáváme s postupy a možnostmi, 

které dříve nebyly myslitelné. Potter384 dále radí založit učební plán na tom, co a jak je 

médii v živé kultuře vytvářeno, sdíleno, konzumováno, interpretováno a vystavováno,  

a naslouchat studentskému vyprávění o zkušenostech, dovednostech a dispozicích  

v používání médií ve všech podobách. S jeho návrhy souhlasím a na základě výsledků 

výzkumů potvrzuji myšlenku, že jedním ze stavebních kamenů mediální výchovy, která by 

mohla být z pohledu pedagogů hodnocena jako efektivní a z pohledu tweenagerů přijímána 

jako zábavná a prakticky využitelná, by se mělo stát hledání cest k překonání rozdílů mezi 

formálním a neformálním prostředím a přenášení mediálních aktivit žáků z domova  

                                                           
383 POTTER, John. Children as creators, consumers and curators: media education, principles and 

entitlement for younger learners. In: Manifesto Of Media Eduaction 2011. [online]. [cit. 4. 2. 2019]. 

Dostupné 

z: http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/.z: http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/. 
384 Tamtéž. 

http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/
http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/
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do školní učebny. Jak zmiňuje Potter385, právě koncepty překračující rozdíly mezi first, 

second a third space umožňují studentům využití neformální mediální zkušenosti  

ve formálním vzdělávání vedoucí k jejich aktivitě a zároveň k didaktickým úspěchům. 

Roli rodičů i pedagogů v této oblasti spatřuji také v tom, že by spolu s tweenagery 

měli hledat cesty k chápání věcí v souvislostech. To vše však může nastat jedině  

za předpokladu, že si rodiče a učitelé přiznají následující fakta: zaprvé (což se týká rodičů), 

že by média neměla plnit funkci „chůvy“ pro jejich děti v době, kdy jim nemohou nebo 

nechtějí věnovat pozornost; zadruhé, že v otázce zvládání práce s technologiemi  

a orientace v „online“ prostoru mohou být mladí dospívající „dál“ než dospělí; a zatřetí, že 

se tweenageři mohou navzdory věkovému limitu pohybovat například na sociálních sítích 

a že se tak jedná o reálnou a aktuální otázku ve vztahu této věkové skupiny k online 

médiím.  

Ve výzkumu, který jsem provedla, se dále potvrdily objevy autorského týmu FSV UK 

zveřejněné ve Studii mediální gramotnosti populace ČR ze srpna 2016: Dotazovaní si 

nevěděli rady s výberěm tří oblíbených médií, potažmo platforem. Na pomyslných prvních 

dvou příčkách se umístily mobilní telefon a počítač; po viditelném vnitřním souboji  

u většiny dotazovaných obsadil třetí příčku tablet, a to proto, že jeho používání posyktuje 

uživateli (stejně jako telefon a počítač) velký výběr aktivit. Vedle toho tweenageři 

potvrdili, že se díky technickým vymoženostem snadno dostali k mediálním obsahům, 

zároveň ale tyto obsahy také sami tvořili (ze Studie vyplývá, že tweenageři v míře 

vlastní produktivní činnosti dokonce převyšují své starší i mladší kamarády).  

Tuto zkušenost tweenagerů navrhuji ve školním prostředí využít v rámci produktivní 

činnosti (Learning by Doing), jedné ze složek mediální výchovy založené na aktivní účasti 

studentů při tvorbě mediálních sdělení, jež jim zprostředkovává nové dovednosti. Právě 

produktivní činnosti čerpající z mimoškolní mediální zkušenosti realizované v prostředí 

školy totiž považuji za účinné propojení formální a neformální mediální výchovy. Studenti 

mohou aplikovat své teoretické poznatky v praxi; rozvíjet tvůrčí, vyjadřovací, 

argumentační a prezentační činnosti a zároveň využívat své zkušenosti pocházející 

z neformální mediální výchovy. Mediální produkty tohoto typu (například školní noviny, 

časopis, webové stránky, rozhlas, televize, YouTube kanál) mohou vznikat buď v hodinách 

„čisté“ mediální výchovy, při lekcích podobně zaměřených zájmových kroužků nebo 

například během tematických projektů fungujících ve spolupráci vyučujících více 

                                                           
385 Tamtéž. 
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předmětů.  Jak uvádí Parry386, pokud je dětem poskytnuta dostatečná míra empatie  

a motivace a přidělen odpovídající prostor a povzbuzení, mohou své nápady promítnout  

do své vlastní produkce a objevovat tak „vědecké“ koncepty na základě svých vlastních 

zkušeností pocházejících z jejich neformální kultury a oblasti zájmu. 

S populární kulturou souvisí i další aspekt: Přestože za poslední desetiletí klesl počet 

„silných“387 čtenářů i přečtených knih, neplatí podle průzkumu Ústavu pro českou 

literaturu z roku 2016 předsudek, že české děti a dospívající nečtou. Polovina388 

dotazovaných dětí ve věku 6 až 14 let odpověděla, že čtení považuje za zábavu; vedle toho 

jej ale čtvrtina389 hodnotí jako povinnost a pětina390 jako namáhavou činnost. Jak ale uvádí 

Hobbs391 a jak potvrzuje výzkumná část této práce, tweenageři se setkali zejména  

s krátkými texty (zprávami na internetu, SMS vzkazy, statusy a sděleními na sociálních 

sítích atd.), jejichž čtení nevyžadovalo zapojení absolutní pozornosti. Ve škole by se tak 

měl klást důraz na čtení „jiného typu“, jakým je například soustředěné čtení delšího textu 

vedoucí k procvičování schopnosti získané informace udržet v paměti, převyprávět či 

podrobit kritickému hodnocení. Vedle toho by ale mělo docházet i k užšímu spojení 

s populární kulturou, o čemž hovoří i Hobbs392, když do učebních osnov doporučuje 

zařadit kreativní využití médií a sociálních sítí, s nimiž se mladí denně setkávají, vedoucí 

k prohlubování kompetence kriticky analyzovat i vytvářet obsahy.  

V doporučeních pro formální mediální výchovu na základě hlavních zjištění výzkumu 

dále navrhuji například zařazení her, aplikací a videí s edukativním potenciálem do výuky  

a provázanost školní výchovy o médiích s volnočasovými a domácími mediálními 

aktivitami dětí – zejména četbou knih, fotografováním, úpravou fotografií, pořizováním 

videí a e-learningem. Je však nutné zmínit, že nápady využívající technologie ve výuce 

mají i druhou stranu mince. V současné době se ve třídách vlivem inkluze vyskytují žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kteří na základě svých omezení nemohou nebo 

nechtějí s technikou pracovat. Na druhou stranu můžeme ve třídách zaznamenat  

                                                           
386 PARRY, Becky. Popular culture, participation and progression in the literacy classroom. Literacy, 2014, 

48 (1). ISSN 1741-4369. In: Nottingham ePrints [online]. Copyright © [cit. 28. 02. 2019]. Dostupné 

z: http://eprints.nottingham.ac.uk/40176/9/LIT_12027.pdf. 
387 Čtenáři a čtení v České republice. Ústav pro českou literaturu AV ČR [online]. [cit. 28. 04. 2019]. 

Dostupné z: https://www.ucl.cas.cz/cs/projekty/ctenari-a-cteni. 
388 Tamtéž. 
389 Tamtéž. 
390 Tamtéž. 
391 HOBBS, Renee. Digital and media literacy: connecting culture and classroom. Thousand Oaks, Calif.: 

Corwin Press, 2011. ISBN 978-1-4129-8158-3. S. 16 – 34. 
392 Tamtéž. 

http://eprints.nottingham.ac.uk/40176/9/LIT_12027.pdf
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i technologie a zařízení, která žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožňují 

integraci: jedná se například o čtečky pro slabozraké, joysticky a upravené klávesnice či 

speciální softwary napomáhající k rozvoji paměti a pozornosti. Samostatnou kapitolou jsou 

dále výdaje spojené s pořízením tabletů, televizí a interaktivních tabulí do škol. Otázkou 

(kterou by pravděpodobně různá vedení odlišných škol zodpověděla rozdílně s ohledem  

na možnosti svých institucí a potřeby žáků) tedy zůstává, jak „skloubit“ přání 

dotazovaných tweenagerů s reálnými podmínkami škol a individuálními požadavky 

inkluzivních studentů. 

Jisté rezervy393 lze spatřovat i v přístupu samotných mediálních organizací vůči 

mediální výchově. V některých zemích je možné setkat se s programy Noviny  

ve vzdělávání nebo aktivitami zapojujícími děti do práce televizních a filmových 

producentů. Pěstování vztahů tohoto typu zprostředkovává dětem přístup k seznámení se  

s profesionálními postupy, ale i s případnou inspirací pro budoucí povolání. Ve většině 

zemí se zároveň v současné době kritizuje protekcionistický přístup k mediální výchově, 

který může být překonán právě například vyšší mírou spolupráce jednotlivých institucí394  

a propojováním přístupů k mediální výchově v různorodých prostředích. 

Málokdo si dokáže představit fungování dnešního světa bez přítomnosti médií, a to  

ve všech jejich podobách. Jak je zřejmé z kapitoly o jejich pozitivních a negativních 

vlivech na tweenagery, lze najít zástupce v obou rovinách. Odborníci395 doporučují 

rodičům, aby média nezneužívali jako náhradní vychovatele pro své děti ve chvílích, kdy 

nemají čas nebo chuť trávit chvíle se svými potomky. Jako účinnou obranu396 proti 

negativnímu působení médií popisují názorné ukázky ve formě vlastního příkladného 

mediálního chování. K tomu bych na základě informací získaných výzkumem i studiem 

odborné literatury během psaní teoretické části této práce dodala, že přístup k neformální 

mediální výchově by měl být ryze individuální, ale obecně lze namísto restriktivních 

zákazů, jejichž důsledky se jeví spíše kontraproduktivně397, doporučit dialog a empatický 

přístup. Co se školního prostředí týče, fyzická prezence proškoleného učitele je 

                                                           
393 Kam směřujeme a jak tam můžeme dospět? Metodický portál RVP - Modul Články [online]. [cit. 15. 2. 

2019]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Zvof/3014/KAM-SMERUJEME-A-JAK-TAM-MUZEME-

DOSPET.html/. 
394 Tamtéž. 
395 UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila LE 

ROCH, Pavla. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S 185. 
396 Tamtéž. 
397 Tamtéž. 
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popisována398 jako velmi důležitá složka úspěchu využití médií ve školním prostředí. Tím 

se vyvrací zažitý model přístupu, kdy nadšení pro pokrok podnítí zájem o transformaci 

obsahu a stylu výuky i následné investice do modernizace technologií. Velké úsilí se často 

nesetkává399 s úspěchem z toho důvodu, že ztroskotá na nedostatku času a podkladů, které 

učitelé dostanou k profesnímu rozvoji. Nedovedou se tak dostatečně sžít s nejnovějšími 

nástroji a nemohou400 je proto efektivně je zapojit do kurikula.  

Navrhuji větší míru zařazení práce s technologiemi do výuky i přesto, že souhlasím 

s názorem, že technologie jako takové (ať už účinně či neúčinně využívané) nezvyšují ani 

nesnižují úspěšnost studentů v procesu učení, neboť „nemohou ukazovat cestu“401 –  

na rozdíl od kompetentních lidí, což uvádí i Uhls a opírá se o výzkumná data402. Největší 

„rezervy“ formální mediální výchovy tweenagerů by se proto mohly řešit výše zmíněnými 

kroky: kvalitním školením pedagogů, snahou o rozvíjení mezipředmětových vztahů 

prostřednictvím výuky o médiích, účinným provázáním formální mediální výchovy 

s neformální mediální zkušeností a efektivní změnou kurikula s ohledem na současné 

mediální trendy, technologický vývoj, volnočasové zájmy žáků i jejich produktivní 

aktivity. 
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Závěr 

Postavení médií se v životě současného člověka stává natolik významným, že si 

důležitost mediální výchovy a z ní plynoucí potřeba neintuitivní, nýbrž poučené mediální 

gramotnosti získává stále pevnější pozici ve vzdělávacím systému. Jako primární cíle si 

mediální výchova stanovila rozšířit obzory mediální gramotnosti a celkového povědomí  

o médiích. Konzument by se měl co nejsnáze zorientovat v široké mediální nabídce tak, 

aby ji dokázal co nejefektivněji využít a aby co nejvíce eliminoval možné persvazivní 

účinky. Zároveň by měl být schopen vlastní produktivní činnosti, ale i vytvoření kritického 

hodnocení existujících mediálních obsahů. 

Není neobvyklé „přistihnout“ (stále mladší) děti ve společnosti médií  

a technologických platforem. Školní mediální výchova se navzdory tomu vyučuje 

zpravidla až u dospívajících žáků, a to zejména v rámci zařazení průřezového tématu  

do výuky různých předmětů.  

Předkládaná bakalářská práce se proto v teoretické a praktické části zabývá 

interdisciplinárním zkoumáním mediální výchovy v kontextu mediální zkušenosti 

tweenagerů a způsobu, jakým se příslušníci této věkové skupiny o médiích učí v prostředí 

školy, domova i ve volném čase. Cílem práce bylo zjistit, jak tweenageři rozumějí médiím, 

jakým způsobem, kde a s kým s nimi přicházejí kontaktu; jak média užívají, jak je vnímají 

a vytvářejí a jaké osobní a vzdělávací zkušenosti, rizika i benefity s nimi mají spojená. 

Tyto cíle byly splněny a výzkumné otázky byly zodpovězeny. 

Teoretická část byla rozdělena do čtyř podkapitol: Děti a dětství, Jak se tweenageři 

vzdělávají o médiích, Učení se o médiích a Formální a neformální mediální výchova. 

V těchto částech jsem poskytla náhled na proměňující se podobu dětství, představila 

věkovou skupinu tweenagerů, vysvětlila některé důležité pojmy a podala krátký přehled 

vývoje a způsobu realizace mediální výchovy, a to jak ve formálním (školním), tak  

i v neformálním (domácím a volnočasovém) prostředí. Zároveň jsem srovnala dětskou 

mediální zkušenost a produktivní činnost v obou zmíněných prostředích a představila 

některé možné pozitivní i negativní vlivy médií na tweenagery. Dále jsem předložila 

důvody, proč považuji za efektivní začlenit mediální výchovu do výuky už 

v tweenagerském věku a v jakých aspektech by mělo být mediální vzdělávání tweenagers 

odlišné.  

Zejména na základě informací z odborné literatury a výsledku Studie mediální 

gramotnosti populace ČR jsem se domnívala, že jsou tweenageři specifičtí především svou 
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potřebou neustálého připojení k internetu, způsobem využívání médií i vlastní mediální 

tvorbou, čímž se odlišují od svých mladších i starších kamarádů. Všechny tři tyto aspekty 

se výzkumem potvrdily. V závěru praktické části jsem proto navrhla doporučení  

pro formální i neformální mediální výchovu vycházející z poznatků získaných během 

výzkumu. 

Dotazovaní tweenageři prokázali skutečný zájem o otázky spojené s médii i povědomí 

o fungování médií ve společnosti. Byli si vědomi toho, že média slouží k přenosu 

informací; zmínili i kognitivní, socializační a zábavnou funkci médií, stejně jako proces 

agenda setting a interpretační funkci médií, kterou zároveň označili za hrozbu. Podle svých 

slov se báli fake news a dezinformací a přáli by si o těchto tématech ve škole diskutovat, 

aby byli schopni je spolehlivě rozpoznat od pravdivých sdělení.  

Sami od sebe mezi „média“ tweenageři nezařadili žádné „tradiční“ médium, z čehož 

vyplývá, že se pravděpodobně nejčastěji setkali s mobilními telefony a počítači 

(internetem) – obě tyto platformy se v jimi vytvořené myšlenkové mapě vyskytovaly, 

stejně jako hry a sociální sítě. Jak jsem zmínila již v teoretické části této práce, sociální sítě 

by měly být pro tweenagery kvůli věkové hranici 13 let zakázány – jak však potvrzuje 

výzkum, reálná situace se jeví zcela jinak. Tweenageři na sociálních sítích komunikovali 

s přáteli, sdíleli fotografie i videa a „sledovali“ své kamarády i známé osobnosti  

a influencery.  

O mediálních otázkách se tweenageři nejčastěji radili se svými vrstevníky, ale  

pro pomoc zašli podle svých slov i za rodiči. Oproti tomu většinu učitelů však mladí 

dospívající za mediální a technologické experty nepovažovali. Z výzkumu je dále zřejmé, 

že domácí mediální výchova u dotazovaných probíhala jak restriktivní formou, tak 

angažovaným i pragmatickým způsobem.  

V prostředí domova vyjmenovaly děti jako faktory omezující jejich mediální činnost 

především rodiče a sourozence, ale i technické nedostatky či finance. Ve škole participanti 

jako hlavní strůjce zákazů či omezení spojených s médii viděli ředitele školy, učitele  

a další zaměstnance, ale vnímali i technické nedostatky, finanční bariéry a další omezení 

(například problematiku autorských práv).  

Školní mediální výchova se často uskutečňuje v rámci zařazení průřezového tématu  

do výuky, a to zpravidla až v páté třídě a na druhém stupni ZŠ. I mnou dotazovaní „páťáci“ 

podle svých slov o problematice médií ve výuce hovořili v rámci hodin českého jazyka  

a informatiky. Tweenageři uvedli, že se s médii mimo školu nejčastěji setkali doma, 
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v družině, v zájmových kroužcích a venku. Zatímco volnočasové mediální aktivity jim 

přinesly zábavu i poznání, školní činnost spojená s médii je většinou „nebavila“.  

Během srovnávání zkušenosti tweenagerů s formální a neformální mediální výchovou 

vyšlo najevo, že se činnosti v obou prostředích značně lišily, což může být jednou z příčin 

„nudy“ během školní mediální výchovy. Zatímco doma tweenageři intuitivně pracovali 

s médii a pouštěli se i do složitých produktivních činností, ve škole procvičovali základy 

práce na počítači a prostřednictvím čtení prohlubovali svou čtenářskou gramotnost.  

Podle mého názoru by formální mediální výchovu tweenagerů mohlo zatraktivnit 

přenesení některých dětských domácích a volnočasových činností spojených s médii  

do prostředí školy. Toto provázání formální mediální výchovy s neformální zkušeností 

tweenagerů by se mohlo realizovat například školní produktivní činností, využitím 

technologií ve výuce k práci s hrami a videi s edukativním potenciálem, stejně jako 

zařazením e-learningu. Zmíněné změny jsou však navázány na kvalitní školení pedagogů  

a efektivní aktualizaci kurikula s ohledem na současné mediální trendy, volnočasové zájmy 

žáků i jejich produktivní aktivity; ale důležitou roli sehrává i inkluzivní forma současného 

vzdělávání, finanční podmínky škol a rozdíly v míře zkušeností s médii u jednotlivých 

tweenagerů. Tyto aspekty proto mohou sloužit jako východiska dalšího zkoumání mediální 

výchovy (pro tweenagery).  
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Summary 

In this thesis, I presented the reasons why I consider it effective to incorporate media 

education into tween-age teaching and in what aspects the education of ten to  

twelve-year-old pupils should be different from the media education of younger or older 

children. I thought the tweenagers were especially specific in their need of constant 

internet access, media usage, and their own media creation, differentiating them from their 

younger and older friends. All three of my ideas, created mainly on the basis  

of information from the literature and the outcome of the Study of Media Literacy  

of the Czech Republic, were confirmed. 

 

Therefore, the presented bachelor thesis dealt with the interdisciplinary research of media 

education in the theoretical and practical part in the context of the media experience  

of tweenagers and the way in which members of this age group learnt about the media  

at school, home and in their free time. The aim of this work was to find out how 

tweenagers understood the media, how, where and with whom they came into contact  

with them; how they used it and what personal and educational experiences, risks  

and benefits they associated with media. These goals have been met and research questions 

have been answered. 

 

While comparing the tweenagers' experience with formal and informal media education, it 

has become clear that activities in both environments vary considerably, which may be one 

of the causes of "boredom" during school media education. In my opinion, the formal 

media education of tweenagers could use the transfer of some children's home and leisure 

activities related to the media to the school environment to become more attractive. This 

interconnection of formal media education with the informal experience of tweeners could 

be realized, for example, by school productive activity, by using technology for games  

and videos with educational potential, as well as by including e-learning. However, these 

changes are linked to the quality of teachers' training and effective curriculum update  

with regard to current media trends, pupils' leisure interests and their productive activities; 

also an inclusive form of contemporary education and differences in media experience  

with tweeners also play an important role. These aspects can therefore serve as a basis  

for further investigation of media education.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rodinná mediální smlouva (text) 

Budu v bezpečí 

1. Nebudu poskytovat žádné soukromé informace, jako je mé celé jméno, datum narození, 

adresa nebo telefonní číslo bez svolení své rodiny. 

2. Utajím svá přístupová hesla a budu je sdílet jen se svou rodinou. 

3. Řeknu důvěryhodnému dospělému, kdykoli mi bude kvůli někomu na Internetu 

nepříjemně, smutno nebo nebudu mít pocit bezpečí. Budu si pamatovat, že moje bezpečí je 

pro mou rodinu důležitější než cokoli jiného. 

 

Nejdřív myslet 

1. V komunikaci na Internetu nebo po telefonu budu laskavý. Nebudu si z ostatních 

utahovat, ztrapňovat je nebo šikanovat. 

2. Vím, že Internet je veřejný, a tak budu při jeho používání respektovat sebe i ostatní. 

3. Nebudu předstírat, že jsem vytvořil něco, co není moje práce. 

 

Budu vyrovnaný 

1. Vím, že ne všechno, co čtu, slyším nebo vidím na Internetu, je pravda. 

2. Budu respektovat rozhodnutí své rodiny ohledně toho, co smím sledovat, hrát nebo 

poslouchat a kdy. 

3. Budu si dál užívat další aktivity a lidi ve svém životě. 

 

Na oplátku moje rodina souhlasí s tím, že… 

1. … média jsou důležitou součástí mého života, i když vždycky nechápou proč. 

2. … se mnou budou mluvit o tom, co je trápí a proč, než mi něco zakážou. 

3. … se mnou budou mluvit o mých zájmech a pomůžou mi najít to, co je vhodné  

a zábavné. 

…………………………………………………. 

podepsáno mnou 

…………………………………………………. 

podepsáno rodiči 

 

Převzato z: UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové: rady, které na internetu nenajdete. Přeložila 

Pavla LE ROCH. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1317-8. S 217 – 218.  
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Příloha 2: Začlenění průřezových témat do předmětů v jednotlivých ročnících  

na 21. ZŠ v Plzni 
 

Zdroj: Školní vzdělávací program. 21. ZŠ Plzeň. [online]. [cit. 27. 03. 2019]. Dostupné 

z: http://www.21zsplzen.cz/?strana=skolni-vzdelavaci-program. 

 

Seznam použitých zkratek 

AJ – anglický jazyk 

ang. – anglický, angličtina 

ČJ – český jazyk 

ČR – Česká republika 

FOMO – Fear of Missing Out 

FPE ZČU – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

FSV UK – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 

GDPR – General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

IKT – informační a komunikační technologie 

PC – počítač, počítačový 

RVP – Rámcový vzdělávací program 

ŠVP – školní vzdělávací program 

USA – Spojené státy americké 

ZŠ – základní škola  

http://www.21zsplzen.cz/?strana=skolni-vzdelavaci-program

