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Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem „Proces a výsledek vyjednávání různých aktérů o podobě 

mediální výchovy: případová studie Gymnázia v Třinci“ se zabývá mediální výchovou a její 

realizací na Gymnáziu v Třinci. Teoretická část popisuje různé definice mediální gramotnosti 

jako cíle mediální výchovy, prozkoumává vývoj mediální výchovy v Evropě a v českém 

prostředí a rozebírá různé přístupy k realizaci mediální výchovy. Práce dále zmiňuje některé 

výzkumy zabývající se mediální výchovou nebo mediální gramotností, které byly v posledních 

letech realizovány v České republice. Na teoretickou část navazuje část praktická, která se 

zabývá realizací mediální výchovy na Gymnáziu v Třinci. Nejde však jen o popis stavu mediální 

výchovy na škole. Cílem je zaměřit se na faktory, které vstupují do procesu vyjednávání 

o podobě mediální výchovy. Výzkum se bude snažit zjistit, jak spolu jednotliví aktéři 

komunikují a jaký mají zájem o mediální výchovu. Díky kvalitativnímu výzkumu a kombinací 

různých technik sběru dat bude autorka usilovat o rozkrytí souvislostí a pochopit tak 

problematiku mediální výchovy na daném gymnáziu v celku. Ve výzkumu bude použit 

polostrukturovaný rozhovor a skupinový rozhovor. Do výzkumu budou zapojeni různí aktéři 

mediální výchovy na škole – vedení školy, učitelé i studenti. V závěru autorka porovnává svůj 

výzkum s výzkumy zmíněnými v teoretické části a doplňuje je o svá zjištění a možná vysvětlení 

daných jevů.  

 

Abstract 

This diploma thesis with the name “The process and result of negotiation of various actors over 

the form of media education: case study of Grammar School in Trinec” is dealing with media 

education and its realization at Grammar School in Trinec. The theoretical part will describe 

various definitions of media literacy as a result of media education. It will explore the 

development of media education in Europe and in the Czech Republic and it will analyze various 

approaches to the realization of media education. The thesis will also mention some researches 

made in last years in the Czech Republic that dealt with media education or media literacy. 

The practical part will continue after the theoretical part and it will deal with the realization 

of media education at Grammar School in Trinec. It will not just be about simple description 



of the condition of media education at that school. The goal is to focus on factors that come 

into the process of negotiation over the form of media education. The author will try to find out 

how individual actors communicate with each other and what is their interest in media 

education. Thanks to qualitative research and a combination of various techniques of data 

collection the author will seek to uncover connections and as a result she hopes to understand 

the whole problematics of media education at that grammar school. Semi-structured interviews 

and focus groups will be used in the research. Various actors will be engaged in the research – 

school management, teachers and students. At the end the author will compare her research with 

other researches mentioned in the theoretical part and she will add her findings and possible 

explanations of those phenomenon. 
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ÚVOD 

Dnešní svět je plný médií. V našem každodenním životě, od rána až do večera, během 

většiny aktivit, jsme obklopeni médii. Neustále u sebe máme svůj telefon, při řízení 

posloucháme rádio, večer si zapneme televizi se zprávami nebo surfujeme na internetu. 

Média nám poskytují nepřetržitý tok informací. Během několika málo vteřin můžeme mít díky 

internetu informace o všem. Jak se ale v přemíře informací vyznat? Jak poznáme, který zdroj je 

ten správný? Jak se vůbec v obrovské mediální nabídce zorientovat? V dnešní demokratické 

společnosti bychom měli věřit ve svobodu a objektivitu médií.  Bohužel opak je však pravdou 

a míra nedůvěry v média roste každým rokem. Společnost vidí cíl mediálního podnikání v zisku, 

nemůže se na jejich informace spolehnout, je k nim velmi skeptická a možná se jich i obává. 

Je to způsobeno nízkou úrovní mediálních obsahů nebo nízkou úrovní mediální gramotnosti 

u občanů? Stačilo by pro zlepšení vztahu mezi médii a společností zvýšit mediální gramotnost?  

 Tyto otázky jsou v dnešní době velmi aktuální. A právě dnešní děti a mládež s médii 

vyrůstají od malička. Možná si snad ani neuvědomují jejich existenci a berou je jako běžnou 

součást života. Ví však o médiích dostatek informací k tomu, aby je mohli využívat 

plnohodnotně a bez obav? Tento problém si uvědomili také čeští odborníci na média zhruba 

v 90. letech a jejich snaha se odrazila v rámcových vzdělávacích programech, kterých je 

mediální výchova součástí, a to jako průřezové téma. Školy mají tedy povinnost zařadit téma 

médií do svých školních vzdělávacích programů, avšak záleží jen na nich, jak výuku mediální 

výchovy pojmou. Důležité je, aby se svými studenty učitelé média probírali.  

 Autorka si vybrala téma mediální výchovy, protože ji zajímá, jak dnešní děti k médiím 

přistupují, jak je vnímají a zda vidí přínos v mediální výchově. Avšak v této práci se nezaměřuje 

jen na mediální výchovu dětí a jejich pohled na ni. Zajímá ji také, jak mediální výchovu vidí 

učitelé a vedení školy. Chce jít do hloubky, pochopit souvislosti a kontext toho, jak na konkrétní 

škole mediální výchova vzniká, za jakých okolností a jaké konkrétní podoby nabývá a čím je to 

způsobeno. Proto si vybrala kvalitativní výzkum, který drobné detaily neopomíjí.  

Diplomová práce ve své první polovině rozebere teoretický rámec problematiky. Jaká je 

definice mediální gramotnosti a její různá pojetí. Zaměří se na vývoj mediální výchovy v Evropě 

a v českém prostředí. Rozebere různé přístupy k mediální výchově, rozdílné způsoby 
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její realizace, cíle, pozitivní aspekty, ale i překážky a nastíní možný budoucí vývoj. 

V neposlední řadě také shrne klíčové výzkumy posledních let realizované v České republice, 

které se zabývaly podobnou tematikou, jakou má tato práce. Na teoretickou část naváže výzkum. 

Konkrétně bude autorka provádět výzkum na Gymnáziu v Třinci, kde sama studovala, tudíž 

k němu má blízko. Nesoustředí se však jen na to, jak tam probíhá mediální výchova. 

Hlavním cílem bude zjistit, jaké faktory ovlivňují výslednou podobu mediální výchovy na škole, 

jak mezi sebou komunikují studenti, učitelé a vedení školy, a jaký mají všichni zúčastnění 

o problematiku médií vlastně zájem. Na Gymnáziu v Třinci zařadili mediální výchovu jako 

průřezové téma do různých předmětů, především jsou to cizí jazyky, čeština a základy 

společenských věd. Rovněž mají svůj školní časopis a školní televizi. Navíc k tomu pořádají 

různé přednášky na téma médií. Gymnázium pozoruhodnou formou kombinuje různé formy 

mediální výchovy, proto bude zajímavé sledovat celý proces vyjednávání o finální podobě 

mediální výchovy.  

Autorka doufá, že jí tato práce pomůže lépe pochopit teoretické uchopení mediální 

výchovy, a především její praktické využití. Věří však také, že výsledky práce pomohou 

Gymnáziu v Třinci uvědomit si případné problémy či rezervy a najít způsoby, jak tyto překážky 

překonat.  
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1. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST  

1.1     Mediální gramotnost 

Média neodmyslitelně patří k lidské společnosti. Jsou ale komplikovaná a neustále se 

proměňují, z toho důvodu především v demokratických zemích převládá názor, že společnost 

potřebuje ke správnému pochopení médií určitou vzdělanost, tzv. mediální gramotnost 

(Pastorová a Jirák, 2015). „Mediální gramotnost představuje 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.“ (Verner a Bezchlebová, 

2007, s. 93). Mičienka a Jirák chápou mediální gramotnost jako „soubor poznatků a dovedností 

potřebných pro orientaci v málo přehledné a neprůhledně strukturované nabídce mediálních 

produktů, které vytvářejí prostředí, v němž se současný člověk pohybuje.“ (Mičienka a Jirák, 

2007, s. 9). Buckingham však nevidí definování mediální gramotnosti takto přímočaře. Dle něj 

mediální gramotnost není jen jakýsi nástroj, který umožňuje pochopení médií a jejich lepší 

užívání, ale dále také zahrnuje analýzy, zhodnocení a kritickou reflexi médií. K tomu je 

zapotřebí pochopit komunikaci v širších sociálních, ekonomických a institucionálních 

kontextech (Buckingham, 2003). Jiné vysvětlení mediální gramotnosti nabízí Potter (2016), 

který mluví o mediální gramotnosti jako o souboru různých pohledů na masová média, díky 

kterým jsme následně schopni zpracovat a interpretovat významy zpráv, se kterými se 

pravidelně v masových médiích setkáváme. Potter také dále zmiňuje dvě důležité vlastnosti 

mediální gramotnosti: 

- Mnohorozměrnost  

Mediální gramotnost vyžaduje, abychom nabývali informace nejen v kognitivním 

rozměru, ale také abychom se soustředili na emoční, estetický a morální rozměr, protože 

každý z těchto rozměrů se soustředí na jinou oblast chápání. 

- Kontinuum  

Mediální gramotnost je kontinuum, ne kategorie. To znamená, že lidé jsou na různých 

úrovních mediální gramotnosti, nikdo nemá nulovou mediální gramotnost, avšak nikdo 

ji také nemá na maximální úrovni, jelikož vždy je co vylepšovat. Lidé, kteří jsou na nižší 
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úrovni, mají nad médii menší rozhled a nemají o médiích tolik informací, tudíž mají 

menší schopnost médiím porozumět, využít jejich výhody ve vlastní prospěch a ochránit 

se před jejich nežádoucími účinky. Aby člověk svůj rozhled (mediální gramotnost) 

nad médii zlepšil, potřebuje k tomu tři základní kameny – dovednosti, znalosti a osobní 

locus1 (Potter, 2016).  

Definicí mediální gramotnosti najdeme spoustu, bylo by složité vytvořit jednu, která by 

se hodila ve všech státech a společnostech. Avšak základ mají všechny společný, mediální 

gramotnost je široký koncept založený mimo jiné na počítačových znalostech, díky kterému 

mohou občané média kriticky zhodnotit, kreativně je použít a ve výsledku být občansky a 

politicky aktivní. Je důležité chápat mediální gramotnost jako neustále měnící se proces 

(Fraug-Meigs et al.2017).  

Mediální gramotnost je silně spojena právě s demokracií – čím větší je mediální 

gramotnost daného člověka, tím je větší šance, že tento člověk provede svobodnou a 

kompetentní volbu. Také některé evropské dokumenty a směrnice se mediální gramotností 

zabývají, pro příklad zde můžeme jmenovat Evropský přístup k mediální gramotnosti 

v digitálním prostředí z roku 2007. Dokumenty především kladou důraz na to, aby se občané 

díky mediální gramotnosti dokázali ubránit nežádoucím vlivům médií, čímž se může zvýšit 

kvalita jejich života (Jirák, 2015a). Kromě výše jmenovaného evropského dokumentu můžeme 

dále uvést Směrnici o audiovizuálních mediálních službách, která v článku 47 říká:  

„Mediální gramotnost“ se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují 

efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět 

informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, 

které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny 

před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech 

oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok. Doporučení Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a 

o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních 

                                                           
1 Schopnost filtrovat mediální obsahy na základě vlastního přesvědčení. Jedinec, který má „locus“ na nízké 

úrovni, nemá velkou kontrolu nad tím, jaké mediální obsahy konzumuje, tím pádem přijímá vše. 
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a on-line informačních služeb již obsahuje řadu možných opatření na podporu mediální 

gramotnosti, jako například soustavné vzdělávání učitelů a školitelů, zvláštní odbornou 

přípravu v oblasti internetu zaměřenou na děti od útlého věku, včetně lekcí, kterých se mohou 

účastnit rodiče, nebo pořádání vnitrostátních kampaní zaměřených na občany, které zohlední 

všechna komunikační média, s cílem poskytovat informace o odpovědném používání internetu. 

(viz https://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/LexUriServ.pdf).   

 Tato evropská směrnice měla taktéž velký vliv na české prostředí, kde se promítla 

především do zákona 132/2010 Sb. o audiovizuálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů. Tento zákon v části druhé přijaté jako „Změna zákona o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání“ upravuje činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a v čl. 33 ji mimo 

jiné ukládá povinnost poskytnout „informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým 

komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti 

ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů.“ 

(viz https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/132-2010.pdf). 

Přestože zákon pojem „mediální gramotnost“ zmiňuje, nedefinuje jej. Vymezení pojmu 

můžeme v českém prostředí nalézt v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, který 

říká, že „mediální gramotnost představuje 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.“ (RVP G, 2007, s. 77). Rámcové vzdělávací 

programy rozebírá tato práce v následující kapitole.  

V rámci mediální gramotnosti můžeme hovořit také o gramotnosti vizuální. Ta by měla 

vést k porozumění příběhů v obrazech, jenž nejsou na první pohled viditelné (Vojtěchovský, 

2015).  Kromě gramotnosti vizuální můžeme dále uvést gramotnost audiovizuální, informační, 

digitální či čtenářskou, které se navzájem doplňují a proměňují. Jako příklad můžeme jmenovat 

spojení mediální a informační gramotnosti. Definujeme ji jako všestranný koncept, jenž se 

zaměřuje na digitální i klasická média a zahrnuje dovednosti, znalosti a kompetence, které 

souvisí se všemi mediálně zaměřenými gramotnostmi, např. digitální gramotností. 

https://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/LexUriServ.pdf
https://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/LexUriServ.pdf
https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/132-2010.pdf
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Takovýto pojem gramotnosti nabízí šanci posílit jednotný koncept zahrnující jak kulturní 

zvláštnosti, tak i ekonomické, politické a společenské výzvy (Fraug-Meigs et al. 2017). 

Podle Jiráka (2015a) rozvoj mediální gramotnosti probíhá především v rámci mediální 

výchovy, kde se systematicky předávají poznatky o médiích, a to nejen přímo ve školách, ale 

také během mimoškolních aktivit. Ve společnosti ale rovněž existuje jakási mediální osvěta, jež 

je realizována nejčastěji samotnými médii, např. vzdělávací pořady v televizním vysílání. 

V neposlední řadě se mediální gramotnost posiluje i jako součást profesní přípravy. Tím Jirák 

nemá na mysli jen přípravu těch, kteří uvádějí mediální výchovu do života, avšak i samotných 

mediálních profesionálů, hlavně novinářů (Jirák, 2015a).  

Schéma č. 1: Složky a roviny podílející se na dosažení mediální gramotnosti 

 

Zdroj: Pastorová a Jirák, 2015 

Mediální gramotnost je pro lidi důležitá, jelikož lidé s vyšší úrovní mediální gramotnosti 

dokáží lépe číst mezi řádky, více vidí do hloubky a jsou schopni odkrýt skryté významy sdělení, 

tím pádem úspěšněji pochopí mediální obsahy. Mají jednoduše nad médii větší kontrolu 

(Potter, 2016).   
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1.2     Vývoj mediální výchovy 

Mediální výchova, jako autoritativně normativní směr, má v Evropě své počátky 

v katolickém prostředí, a to už v 15. a 16. století, kdy církev zakazovala určité mediální obsahy 

a vydávala seznamy zakázaných knih.  

První reálné pokusy o mediální výchovu můžeme v Evropě vidět ve druhé polovině             

19. století s nástupem masových médií, který odstartoval především Northcliff a jeho levný tisk 

dostupný pro všechny (Bína, 2005). Pedagogové byli v počátcích k médiím převážně kritičtí. 

S nástupem filmu a rozhlasu se obávali negativního vlivu těchto nových médií na mladé lidi, 

na jejich hodnoty a chování (Fraug-Meigs et al. 2017). To souviselo také s celospolečenskou 

představou o silném vlivu médií na jednotlivce. Například v Německu v souvislosti s tímto 

postojem vzniklo ve 20. letech 20. století Filmové reformní hnutí prosazující „odmítání 

komerční filmové produkce, ochranu mládeže před nežádoucími vlivy filmu a výrobu 

pedagogicky vhodných filmů“ (Jirák a Šťastná, 2012, s. 69). Ve Francii můžeme v tomto období 

vidět vznik sítě diskusních filmových klubů, kde se vedly dialogy s divákem, které měly 

přispívat ke kritickému nadhledu nad filmem. Později se tyto diskuse rozšířily i na dětského 

diváka. Ve Velké Británii se naopak soustředili na školení pedagogů, např. Britský filmový 

institut pořádal workshopy, semináře a konference zaměřené právě na učitele.  

Mediální výchova orientovaná na ochranu proti negativním vlivům filmu a televizního 

vysílání pokračovala rovněž po druhé světové válce, kdy požadavek dívat se na média kriticky 

ještě vzrostl.  Navíc se mediální výchova začala zaměřovat na estetickou a uměleckou stránku 

filmů a televizního vysílání. Studium médií se také začalo prosazovat na světových univerzitách, 

kde si vybudovalo silné a respektované postavení. S masovým nárůstem televizního vysílání se 

začalo hovořit o audiovizuální výchově, kterou např. jako volitelný předmět zavedla v 60. letech 

20. století Francie. Od roku 1976 je mediální výchova ve Francii součástí národního 

vzdělávacího programu pro druhý stupeň základních škol. Ve Francii, kromě jiných, vznikla 

v roce 1983 organizace CLEMI, která funguje dodnes a zajišťuje spolupráci učitelů a novinářů, 

vytváří pedagogické pomůcky a organizuje školení učitelů. Ve Velké Británii byla mediální 

výchova v 60. letech pouze volitelným předmětem. Až s rostoucím vlivem počítačů se mediální 

výchova stala součástí vzdělávacího programu v Anglii a Walesu, a to na konci 80. let. 
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V Německu po zkušenostech z války byli učitelé vůči médiím velice obezřetní. Zkušenosti se 

silnými manipulativními účinky médií měli němečtí občané v živé paměti, proto se obávali, že 

bez přípravy se znovu stanou oběťmi propagandy. Z toho důvodu se mediální výchova stala 

součástí vzdělávacího programu, a dokonce byly zavedeny zákony chránící děti a mládež 

před médii. Tento postoj se začal měnit v 60. letech, kdy se spíše usilovalo o smysluplné 

zacházení s médii. Jiná situace byla v Sovětském svazu, kde se až v 60. letech ustavila 

Rada pro filmovou výchovu ve školách a univerzitách. Mediální výchova se věnovala 

estetickému pojetí médií (Jirák a Šťastná, 2012).  

S rozpadem východního bloku a Jugoslávie se mediální výchova začala objevovat také 

v těchto státech. Svůj podíl na tom měla doporučení mezinárodních organizací, jako např. 

UNESCO nebo EU (Fraug-Meigs et al. 2017).  

Ve Francii je v současné době mediální výchova chápána jako základní součást vzdělání 

jedince v demokratické společnosti a je zaměřena na kritickou analýzu médií. Velká Británie 

bohužel nevěnuje mediální výchově příliš mnoho času a neexistuje ani jednotný přístup 

k podobě mediálního vzdělávání. Podobné je to v Německu, kde se technicky skvěle vybavené 

školy zaměřují především na využívání nových technologií, avšak jen to nestačí. V Rusku 

bohužel trvalo delší dobu, než se studium médií dostalo na univerzity a mediální výchova se 

objevila na školách. Avšak realizovaly se alespoň různé workshopy a začaly vznikat 

pedagogické publikace. Až v roce 2002 se otevřela mediální výchova na ruských pedagogických 

fakultách (Jirák a Šťastná, 2012). Vývoj mediální výchovy v českém prostředí bude rozebrán 

v následující kapitole.  

S přicházející digitální dobou ustupovala mediální výchova do pozadí a na důležitosti 

nabíraly ICT předměty, které častokrát do sebe mediální výchovu zakomponovaly. 

(Fraug-Meigs et al. 2017). V České republice však můžeme vidět jiný vývoj. Mediální výchova 

a ICT jsou od sebe silně odděleny a vývojem neprochází společně. Mediální výchova byla 

doposud spojena spíše s tradičními masovými médii, k ICT patřilo všechno, co je jakkoli 

spojené s novými technologiemi. V dnešní digitální době to představuje velký problém, jelikož 

učitelé mediální výchovy mají za sebou školení a k dispozici pomůcky, které se ale věnují 

především tradičním médiím. To pak může vyústit v situaci, že se učitelé se žáky a studenty 
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v hodinách nebaví o aktuálních tématech (jako jsou sociální sítě apod.), ale rozebírají média 

(televize, rozhlas nebo tisk), se kterými žáci a studenti do kontaktu skoro vůbec nepřijdou. 

Hodiny mediální výchovy potom vidí jako zbytečné (Šťastná et al. 2014).   

 

1.3     Realizace a cíle mediální výchovy 

Bína vidí hlavní cíl mediální výchovy v tom, aby „vychovala takového recipienta, jenž 

není pasivně konzumujícím objektem, ale samostatně uvažujícím a rozhodujícím se subjektem 

s tvůrčí schopností a možností média využívat a přetvářet.“ (Bína, 2005, s. 18).  

Je důležité zmínit, že jsou žáci a studenti, co se týče médií, značně informovaní a 

důvtipní. Proto by dle Kellnera a Shara (2005) měla mediální výchova být o kritické diskusi, 

analýzách a sdílení názorů a poznatků mezi vyučujícím a studenty. Mediální výchova nemá 

předem dané principy a učební metody. Záleží na samotném učiteli, jak k tomu přistoupí a zda 

je schopen sdílet se studenty svou „moc“. Kellner a Share tento způsob výuky nazývají 

demokratická pedagogika (Kellner a Share, 2005). 

Mediální výchova se v západní společnosti praktikuje dvěma způsoby: 

1. Dovednostní – žáci a studenti si osvojují fungování médií tím, že sami vytváří 

mediální produkty, např. vydávají školní časopis. Poznají tak faktory omezující 

finální podobu mediálních obsahů, např. role editora, ekonomické zájmy a cíle média 

nebo zájmy publika. S praktickým využitím mediální výchovy se častěji setkáme 

ve Spojených státech amerických. 

2. Kritická – v této oblasti žáci a studenti rozebírají mediální produkty, čímž od nich 

získávají kritický odstup, který je nutný ke správnému pochopení sdělení, a to i 

v reálném světě. Jsou poté schopni odhalit možné manipulační techniky ve sdělení. 

Kritická analýza médií v rámci mediální výchovy je více typická pro Evropu a 

Kanadu (Bína, 2005). 

Buckingham (2003) popisuje čtyři klíčové oblasti, na které se mediální výchova 

zaměřuje. Neměly by být vyučovány samostatně, ale naopak jsou velice provázané a je dokonce 

možné na jednom mediálním příkladu ukázat všechny čtyři okruhy najednou. Jedná se o: 
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1. Produkce – do této oblasti řadíme technologie, novináře jako takové, vlastníky médií 

a jejich ekonomické zájmy, regulace a distribuci mediálních obsahů. Kromě toho je 

také důležité zaměřit se na to, kdo se v médiích vyskytuje a kdo naopak ne, jak se 

mediální produkty dostanou ke svému publiku a zdali se jednotlivé obsahy liší 

v různých mediálních domech.  

2. Jazyk – žáci a studenti by se měli více dozvědět o rozličných formách a významech 

jazyka v různých médiích a pravidla pro využívání jazyka v odlišných médiích. 

Jazyk je zde chápán jako text, ale i jako obrazy a videa. Studenti se ve výuce mohou 

zaměřit např. na kompozici videa, úhel snímku, speciální efekty, grafiku, řeč těla, ale 

také samozřejmě na rozbor textu a porovnání různých textů.  

3. Reprezentace – podstatou mediální výchovy je, aby žáci a studenti pochopili, že 

média neukazují svět přesně takový, jaký ve skutečnosti je, nýbrž ukazují jen určitou 

verzi světa, a to takovou, kterou média považují za žádoucí. Je proto důležité 

soustředit se na realističnost textů, pravdu v médiích, kdo se v médiích objevuje a 

kdo nikoliv, otázku objektivity, předpojatosti a stereotypů a v neposlední řadě, 

zda média ovlivňují náš pohled na svět.  

4. Publikum – v tomto okruhu je klíčové uvědomit si diverzifikaci publika. Studenti a 

žáci by se měli dozvědět něco o cílové skupině a jak se k ní média dostávají. 

Dále také, jakým způsobem publikum média využívá, jak interpretuje mediální 

produkty a jaký užitek z používání médií publikum má (Buckingham, 2003). 

Mediální výchova může být ve školách vyučována různými způsoby. Buckingham 

(2003) uvádí šest různých praktik: 

- Analýza textů v sobě zahrnuje jak obsahovou analýzu, tak i textovou. Obsahová analýza 

zabere více času, jelikož je nutné projít větší množství textů. Oproti tomu textová 

analýza se zaměřuje na detaily v jednotlivých textech, které bývají častokrát kratší. 

Analýza textů by měla být využívána střídmě, aby nedocházelo k rutině. 

- Kontextová analýza nám pomůže pochopit spojení mezi jazykem použitým v médiích, 

tvůrci daného mediální produktu a jejich publikem. Žáci a studenti tak mohou přijít 

na to, že mediální produkty nevznikají bezdůvodně, ale mají určité marketingové pozadí, 

které je častokrát stěžejní. 
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- Případové studie zabírají velké množství času a studenti by je měli dělat samostatně 

bez zásahu vyučujících. Základním typem případové studie je ta, jež se v jednom textu 

zaměří na jeho produkci, marketing a spotřebu. Dalším příkladem případové studie může 

být průzkum výskytu určitého problému v jednotlivých médiích. Studenti a žáci však 

rovněž mohou zkoumat mediální publika nebo jednotlivé mediální domy.  

- Překlady se zaměřují hlavně na jazyk použitý v médiích a reprezentaci. Mohou si klást 

otázky typu: Jak by vypadal daný text v jiném médiu?  

- Napodobování různých rolí během vytváření mediálních obsahů je velmi populární 

technikou v mediální výchově. Je však nutné, aby žáci a studenti již měli určité 

povědomí o fungování médií. 

- Praktické vytváření mediálních produktů je nepostradatelnou součástí mediální 

výchovy. Svá díla mohou žáci a studenti následně prezentovat před zbytkem třídy a dále 

je rozebírat, případně je mohou zviditelnit na internetu (Buckingham, 2003). 

Přístupy k mediální výchově nejsou zdaleka stejné a mnoho mediálních odborníků vidí 

smysl v mediální výchově někde jinde. Např. Hobbsová (1999) položila sedm otázek, na které 

odborníci odpovídají různě. Jsou to: 

- Chrání mediální gramotnost děti? 

- Vyžaduje mediální gramotnost produkci mediálních obsahů v rámci mediální výchovy? 

- Měla by se mediální výchova zabývat populární kulturou? 

- Měla by mít mediální gramotnost silnější ideologickou agendu? 

- Dokáže vůbec mediální výchova oslovit velký počet amerických studentů? 

- Měly by být iniciativy na podporu mediální gramotnosti finančně podpořeny právě 

médii? 

- Má vůbec mediální výchova smysl? (Hobbs, 1999) 

 

 

 



14 
 

1.4     Pozitivní aspekty rozvoje mediální výchovy 

Podle Bednaříka (2015) mediální výchova nepřispívá pouze k lepšímu porozumění 

současné situace médií. Jelikož jsou média silně provázána se společností, je možné na nich 

vysvětlovat historii v širších souvislostech, jako příklad můžeme uvést roli propagandy 

v českém prostředí během komunistického režimu. Čtení dobového tisku představí žákům a 

studentům pohled médií na danou historickou událost nebo osobnost, seznámí je s tehdejším 

jazykem nebo grafickou úpravou. Přístup k dobovému tisku je naneštěstí často komplikovaný, 

avšak např. Ústav pro českou literaturu AV ČR umožňuje volný přístup k určitým 

naskenovaným periodikům, a to už z dob 19. století. Ústav pro soudobé dějiny má pro změnu 

na svém webu nahrávky z rozhlasového a televizního vysílání z přelomových let 1968 a 1989. 

Přehled o svém vývoji má na svých webových stránkách jak Český rozhlas tak Česká televize. 

Je ovšem nutné dát si pozor na filmové zpracování historických událostí, se kterými se 

setkáváme v dnešní době častěji. Filmy obsahují nepřesné informace a ve většině případů lze 

využít jen minimum snímků k výuce. Pro příklad můžeme uvést seriál Vyprávěj, který byl velmi 

populární, a to i u mladé generace. Avšak pochopení nedávné historie může pomoci žákům a 

studentům i v dnešním světě, např. mohou porozumět tomu, proč jejich rodiče a prarodiče rádi 

sledují v televizi oblíbené seriály z období normalizace (Bednařík, 2015).   

Dalším vedlejším efektem mediální výchovy může být také zvyšující se zájem studentů 

a žáků o zpravodajské obsahy v médiích. Jirák a Wolák svým výzkumem na střední škole zjistili, 

že studenti se o zpravodajství nezajímali, dokonce ani na internetu. Avšak po absolvování 

předmětu Média a my jejich zájem o zpravodajské obsahy značně vzrostl. Díky předmětu 

studenti více pochopili fungování médií, začali se na ně dívat s kritickým odstupem a dokázali 

o tom hovořit se svými kamarády nebo rodiči. Předmět tedy zvýšil jejich mediální gramotnost. 

Studenti si uvědomili, jak je společnost s médii provázaná, a že je dobré, jim rozumět (Jirák a 

Wolák, 2007). 
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2. PODMÍNKY PRO REALIZACI MEDIÁLNÍ VÝCHOVY V ČR  

2.1     Vývoj mediální výchovy v českém prostředí  

Pokusy o mediální výchovu v českém prostředí můžeme vidět už v úvahách Jana Amose 

Komenského, který např. navrhoval využití novin při výuce (Pastorová a Jirák, 2015). Avšak až 

na přelomu 20. a 30. let minulého století můžeme hovořit o začátcích systematického zavádění 

mediální problematiky do vzdělání v českém prostředí. Tyto myšlenky se dají rozdělit do dvou 

proudů: 

1. Využití nových médií (film, později rozhlas) jako školních pomůcek při výuce. 

2. Upozornění na uvědomělou konzumaci médií z důvodu sílícího negativního vlivu médií 

na společnost (Wolák, 2017). Tyto myšlenky se formovaly okolo autorů periodika 

Duch novin vedeného Oskarem Butterem. Redakce především požadovala vznik 

samostatného oboru, který by se zabýval studiem médií. Pro nově vznikající obor byl 

v dobových textech nejčastěji používán název „novinověda“ (Jirák, 2006).  

Můžeme říci, že už v tomto období se začala vytvářet obsahová stránka mediální 

výchovy, jež byla v souladu s dnešní podobou. Tehdejší odborníci (pedagogové, sociologové, 

historikové, apod.) získávali informace ze zahraničí, ale sami rovněž prováděli výzkumy a 

analýzy (Wolák, 2017).  

Rozvoj mediálních studií nicméně přerušila změna politického režimu a silná orientace 

na Sovětský svaz. Stav mediální výchovy byl tedy v Československu podobný jako 

v Sovětském svazu, kde se, jak už je zmíněno v první kapitole této práce, mediální výchova 

ocitla na okraji zájmu a nebyla tedy ustavena jako samostatná oblast vzdělávání (Jirák a Šťastná, 

2012). Dle marxisticko-leninské teorie médií byla média definována jako nástroj stranické 

politiky, tudíž mediální výchova nemohla stavět na argumentu, že je potřeba se bránit 

před negativním vlivem médií, tak jako tomu bylo v demokratických zemích (Wolák, 2017).  

Avšak témata typická pro mediální výchovu byla vyučována v rámci jiných předmětů, např. 

dějepisu (např. rozvoj tisku) nebo českého jazyka (např. výuka publicistického stylu nebo 

činnost významných literátů a periodik) (Jirák a Šťastná, 2012). 
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Po změně režimu v roce 1989 byla nejdříve mediální výchova praktikována jako 

dobrovolná aktivita jednotlivých škol a učitelů, kteří měli potřebu reagovat na měnící se 

mediální prostředí (Jirák a Šťastná, 2012).  Až na přelomu 20. a 21. století se začala ustavovat 

školní mediální výchova způsobem, jak ji známe dnes. Od roku 2005 je v České republice 

účinný zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (tzv. školský zákon), který zavádí nový systém kurikulárních dokumentů 

pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. „Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – 

státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky 

na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné 

rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). 

Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle 

zásad stanovených v příslušném RVP.“ (RVP G, 2007, s. 5). V rámcových vzdělávacích 

programech pro základní a gymnaziální vzdělávání se poprvé objevuje téma médií samostatně, 

a to jako průřezové téma. Průřezová témata jsou povinnou součástí vzdělávání na gymnáziu, 

avšak jejich podoba, hloubka a rozsah je zcela v kompetenci dané školy (RVP G, 2007).  

Schéma č. 2: Systém kurikulárních dokumentů 

  

Zdroj: RVP G, 2007 



17 
 

V Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání je definováno, že 

mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Žák by měl být 

schopen pochopit roli médií v současném světě, zorientovat se v nabídce mediálních obsahů a 

aktivně a nezávisle se zapojit do mediální komunikace. Především se má ale naučit analyzovat 

nabízená mediální sdělení, odhadnout jejich záměr a věrohodnost. V RVP pro základní 

vzdělávání je také zdůrazněno, aby se mediální výchova zaměřila na „systematické vytváření 

kritického odstupu od mediovaných sdělení.“ (RVP ZV, 2017, s. 138). Jirák, Šťastná a 

Zezulková (2018) upozorňují na zdůraznění mediální výchovy v rovině kriticko-analytické. 

Pojetí druhé, tzv. kreativně participativní, je zmíněno jen okrajově a není mu věnována taková 

pozornost. Tento jev je ještě více viditelnější v RVP G, kde aktivní tvorba mediálních textů 

v rámci mediální gramotnosti zcela chybí. Vlastní tvorba mediálních textů je však zmíněna jako 

jedna z forem na cestě k rozvíjení kritického odstupu od médií (Jirák et al. 2018). 

Oba kurikulární dokumenty definují mediální výchovu jako „cestu k pochopení světa masových 

médií a schopnosti využít tohoto know-how pro vlastní plnohodnotný život.“ (Jirák et al. 2018, 

s. 12). Mediální výchova má spíše protekcionistický charakter a soustřeďuje se na masová 

média, což bohužel neodráží současnou situaci mediální reality (Jirák et al. 2018). Možný další 

vývoj mediální výchovy bude tato práce rozebírat níže.  

 

2.2      Realizace mediální výchovy v České republice 

Mediální výchova může být realizovaná jako samostatný předmět, avšak nejčastěji se 

objevuje ve formě projektů nebo integrace do jiných předmětů (Pastorová, 2015). Podle RVP 

pro gymnázia by to měly být tyto předměty:  

- Občanský a společenskovědní základ  

Mediální výchova by měla doplnit představy o fungování rozhodovacích procesů 

v politické komunikaci, o společenské úloze žurnalistiky, o postavení výzkumů 

veřejného mínění v médiích a o současných trendech v mediální produkci. 

- Český jazyk a literatura 

Mediální výchova by měla ukázat stereotypy a mýty v médiích. Měla by popsat roli 

uměleckého projevu a rozvíjet kritické čtení textů.  
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- Dějepis  

Mediální výchova by měla popsat spojitost mezi vývojem médií a vývojem moderních 

společností nebo institucí. Dále by měla poukázat na roli médií při vypjatých 

historických událostech a také samotný technologický vývoj komunikačních prostředků 

(RVP G, 2007).  

Jelikož se tato práce soustředí na podobu mediální výchovy na gymnáziu, bude proto 

výhradně pracovat s RVP pro gymnázia. RVP pro gymnázia vysvětluje potřebu zavedení 

mediální výchovy tím, že současná společnost „vyžaduje, aby se její členové dokázali co 

nejsamostatněji orientovat v mediální nabídce. Tento požadavek je natolik silný a významný, že 

zvládnutí mediální nabídky se stává kompetencí svého druhu. Postavení masových médií a 

mediální komunikace v životě člověka je zcela zřetelně jedním z faktorů kvality jeho života, 

faktorem natolik významným, že s médii není možné nakládat toliko intuitivně, nýbrž především 

poučeně – je třeba dosáhnout „mediální gramotnosti“. Proto se soustavná příprava na „život 

s médii“ – tedy mediální výchova – stává samozřejmou a běžnou součástí vzdělávání ve všech 

vyspělých společnostech. Současný člověk musí být vybaven poznatky a dovednostmi, které 

mu umožní orientovat se v masově mediální produkci, využívat ji, ale nepodléhat jí.“ (RVP G, 

2007, s. 77)  

Jak už bylo zmíněno výše, mediální výchova je v RVP začleněna jako průřezové téma, 

nemá tedy definovány očekávané výstupy, čímž je ponechána její realizaci značná volnost. 

To má své výhody, ale i nevýhody. Na jedné straně mají učitelé volnost při realizaci mediální 

výchovy, mohou reagovat na aktuální dění nebo rozebírat se žáky to, co je zajímá. 

Avšak na druhou stranu učitelé nemají systematičtější obsahovou podporu. Z toho důvodu je 

pro ně taková výuka často složitější, především v případě, pokud nejsou na mediální 

problematiku odborníci (Pastorová a Jirák, 2015). Učitelům mohou při plánování konkrétní 

podoby mediální výchovy pomoci Doporučené očekávané výstupy. Problémům realizace 

mediální výchovy a Doporučeným očekávaným výstupům se bude tato práce věnovat 

v následující podkapitole. 

Mediální výchova dle RVP pro gymnázia zahrnuje dvě základní oblasti, které ale 

nemohou být striktně odděleny, poněvadž se vzájemně doplňují a prolínají: 
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- Vědomostní 

o Společenskovědní – žáci by si měli uvědomit význam médií ve společnosti, 

jakou mají roli v každodenním životě i při velkých historických událostech. 

o Mediovědní – žáci by měli pochopit chování médií, a tím přistupovat k mediální 

produkci s kritickým odstupem. 

- Dovednostní  

Žáci mohou tvořit vlastní mediální produkci. Ve výsledku by měli pochopit, co vše 

ovlivňuje vznik a výslednou podobu mediálních obsahů (RVP G, 2007). 

RVP pro gymnázia také zmiňuje tematické okruhy pro mediální výchovu, které tvoří složku 

vědomostní a dovednostní, popsané výše. Jedná se o tyto tematické okruhy: 

- Média a mediální produkce: 

o vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií, 

o vnější vlivy na chování médií,  

o financování médií,  

o profesně etické kodexy,  

o lidé v médiích a organizace jejich práce,  

o příprava vlastního školního média, práce ve školní „redakci“, spolupráce a 

komunikace v týmu. 

- Mediální produkty a jejich významy: 

o kategorie mediálních produktů, formy mediálních sdělení, 

o rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv, 

o stereotypy a hodnoty zobrazené v médiích, 

o vztah mezi mediálními produkty a skutečností,  

o výrazové prostředky typické pro různá média, 

o reklama a její výrazové prostředky, kritický přístup k reklamě, 

o příprava reklamy, příprava stejného příspěvku do různých typů médií. 

- Uživatelé: 

o definice veřejnosti, konzumentů a publika a jak se popisuje, aktivní publikum, 

o kdo je cílová skupina,  

o návyky při konzumaci médií,  
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o reakce na určitý mediální obsah, sledování návyků při užívání médií 

v rodině/třídě.  

- Účinky mediální produkce a vliv médií: 

o vliv médií na podobu běžného dne,  

o vliv médií na chování jedince a společnosti  

o příprava televizní nebo rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“. 

- Role médií v moderních dějinách: 

o postavení člověka v tradiční a moderní společnosti, význam médií 

ve společnosti, 

o co je to masová společnost,  

o co je to bulvár,  

o svoboda projevu v moderní společnosti,  

o vývoj komunikace ve společnosti,  

o zjištění role médií v dějinách obce, média a dějiny (RVP G, 2007). 

 

2.3.     Cíle mediální výchovy  

Podle RVP pro gymnázia se mediální výchova „zaměřuje na to, aby v žácích soustavně 

rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální 

nabídku a udržovat si od ní odstup. Na jedné straně by měla vést k obohacení života výchovou 

k racionálnímu a hodnotnému využívání mediální produkce, na straně druhé ke snížení rizik, 

jež mediální produkce představuje.“ (RVP G, 2007, s. 77-78).  

Mediální výchova jako průřezové téma by měla přispívat k rozvoji osobnosti žáka, a to 

v oblasti postojů, hodnot, vědomostí a schopností. Následuje výčet jen některých z nich 

pro představu čtenáře: 

- V oblasti postojů a hodnot: 

o rozvíjet kritický odstup od mediálních obsahů, 

o posilovat reflexi sebe sama, 

o rozeznávat hodnotu sdělení v různých médiích, 

o zvyšovat citlivost vůči kulturním rozdílům, 
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o získat představu o práci v týmu. 

- V oblasti vědomostní, dovednostní a schopností: 

o osvojit si postupy racionálního nakládání se symbolickými obsahy, 

o podpořit schopnost argumentace, 

o získat základní představu o práci v tradičních i nových médiích, 

o naučit se vyhodnocovat kvalitu informačních zdrojů, 

o získat představu o roli médií ve společnosti (RVP G, 2007).  

Mičienka a Jirák (2007) uvedli šest základních principů mediální výchovy, které by měly 

vysvětlit fungování, vliv a roli médií ve společnosti: 

- Média neukazují svět takový, jaký přesně je. Nýbrž podávají ty informace, které 

splňují určitý účel. 

- Publikum je aktivní příjemce mediálních obsahů, nekonzumuje vše, co mu média 

nabídnou. 

- Média se podílejí na formování veřejného života. 

- Média nabízí různé typy obsahů a stereotypů. 

- Média mají svou strukturu, vývoj a pravidla chování. 

- Média jsou podniky, které se orientují na tvorbu zisku (Mičienka a Jirák, 2007). 

 

2.4      Možné překážky při realizaci mediální výchovy  

Zařazení mediální výchovy do rámcových vzdělávacích programů je sice krok správným 

směrem, avšak stále nejde v České republice o systematický rozvoj. Jedním z problémů je 

odborná nepřipravenost učitelů. Ti jsou sice mediální výchově otevřeni, nicméně neexistuje 

pro ně bohužel prakticky žádná didaktická pomůcka (Pastorová a Jirák, 2015). Učitelé byli 

postaveni do situace, kdy měli vyučovat mediální výchovu, ve které ale nebyli odborně 

proškoleni, neměli dostatečné znalosti a ani nevěděli, jak mediální výchovu zrealizovat. Na tuto 

situaci postupem času začaly reagovat odlišné organizace. Problémem ale bylo, že se k učitelům 

dostávaly různé informace o tom, co je vlastně obsahem mediální výchovy (Wolák, 2017). 

Čeští odborníci se proto rozhodli zaštítit tuto oblast a pro snadnější integraci vytvořit 

Doporučené očekávané výstupy, jež mohou pomoci učitelům se samotným obsahem hodin, ale 
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také s hodnocením žáků a studentů. Podle DOV pro základní vzdělávání „mediální výchova 

vychází z poznatku, že masová a síťová média (periodický tisk, rozhlas, televize, internetová 

média a internetové sociální sítě) představují v současné době významný faktor primární 

i sekundární socializace.“ (DOV ZV, 2011, s. 69).  Zde vidíme jasné rozšíření mediální 

výchovy také o síťová média, s čímž je spojená bezpečnost užívání médií. DOV pro ZV dále 

propojují receptivní a produktivní činnosti, které vedou ke stejnému cíli, tudíž by mělo být 

o nich zamýšleno dohromady. DOV pro ZV rozdělují nově mediální výchovu do dvou bloků – 

pro první a druhý stupeň (první stupeň je ještě dále rozdělen na dvě části). Je to z toho důvodu, 

aby učivo reflektovalo vývojové změny dětí (Jirák et al. 2018).  

Podle DOV pro gymnázia „mediální výchova prohlubuje schopnost využívat masová a 

síťová média a současně kritickou reflexí čelit jejích rizikovému potenciálu. Tím plní významnou 

výchovnou funkci ve vztahu ke kompetentnímu spolužití žáků s masovými médii. Pomáhá žákům 

v rozlišování, porozumění a hodnocení mediální nabídky a mediálních obsahů, přispívá 

ke kritické a vědomé orientaci v aktuální mediální krajině. Přispívá k osvojení si znalostí, 

dovedností a schopností diferencovat, strukturalizovat a interpretovat základní problémy světa 

médií.“ (Doporučené očekávané výstupy, 2011, s. 49). V DOV pro ZV i G je stále kladen hlavní 

důraz na kriticko-analytický přístup k médiím a vlastní mediální tvorba žáků zůstává v pozadí, 

avšak oba dokumenty zohledňují nové technologie a společenský vývoj, který nastal 

mezi vypracováním RVP a DOV (Jirák et al. 2018).  

Jako další možnou překážku můžeme zmínit samotný obsah mediální výchovy, který 

není aktualizovaný. Byl vytvořen před více než 10 lety. Tedy v době, kdy současné mediální 

technologie nebyly zdaleka tak rozvinuté jako dnes a každodenní styk s médii byl odlišný. 

Kromě toho, byla mediální výchova v RVP od začátku spíše zaměřena na tradiční média, kdežto 

oblasti informačních a komunikačních technologiích se měly soustředit právě na nové 

technologie. Avšak nyní je již jasné, že se tradiční média mění a ve své původní podobě mizí. 

Mladá generace (na kterou je mediální výchova zaměřena nejvíce) o nich přemýšlí jinak, 

nerozděluje od sebe tradiční a nová média, „spíš jsou pro ně multimediálními platformami, která 

jim umožňují setkat se s oblíbenými hrdiny v různých podobách.“ (Šťastná, 2017, s. 7). Proto by 

ani mediální gramotnost neměla dělat rozdíly mezi různými mediálními platformami a měla by 

spíše zahrnovat orientaci ve všech typech médií (Šťastná, 2017).  
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Je také nutné podotknout, že ani MŠMT dlouhodobě nesleduje stav mediální výchovy 

na českých školách. Ve školním roce 2017/2018 vůbec poprvé Česká školní inspekce provedla 

rozsáhlý výzkum na toto téma a udala tak směr pro sledování realizace mediální výchovy 

v budoucnu. Tato diplomová práce se tomuto výzkumu (a dalším) bude věnovat v následující 

kapitole.  

V neposlední řadě se ukázalo, že je velkým problémem zavést mediální výchovu jako 

pedagogický obor na vysoké školy, což může právě být jednou z hlavních překážek zavádění 

mediální výchovy na základních a středních školách (Wolák, 2017).  

 

2.5      Dostupné materiály pro výuku mediální výchovy  

 Na českém trhu jsou pro výuku mediální výchovy dostupné jak učebnice, tak webové 

portály.  

1. Učebnice  

Jako první knihu věnující se mediální problematice v českém jazyce můžeme jmenovat 

Úvod do studia médií od Graema Burtona a Jana Jiráka, která vyšla v roce 2001. Kniha není 

specificky určená pro učitele, avšak stala se populární díky své srozumitelnosti a přehlednosti. 

První učebnice vydaná přímo pro učitele vyšla v roce 2006 s názvem Rozumět médiím – základy 

mediální výchovy pro učitele, za kolektiv autorů můžeme jmenovat Marka Mičienku. V dnešní 

době je už kniha vyprodaná. Avšak učitelé mají k dostání její novější verzi Základy mediální 

výchovy (2007), na které se podíleli Marek Mičienka a Jan Jirák. Kromě těchto publikací 

můžeme dále jmenovat příručku Být v obraze – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních 

prostředků (2007) nebo učebnici Média tvořivě (2008), jež nabízí integraci mediální výchovy 

do různých předmětů. 

Až do roku 2010 neexistovala žádná příručka pro samotné studenty, tedy pro ty, kterých 

se mediální výchova týká nejvíce. To se změnilo s příchodem knihy Mediální výchova od Jana 

Pospíšila a Lucie Sáry Závodné. V knize čtenář nalezne obrazové přílohy, grafy a schémata 

pro snadnější a co nejrychlejší pochopení dané problematiky (Šťastná et al. 2014).  
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Tyto tištěné materiály jsou již dost zastaralé a nereflektují aktuální změny. Učitelé 

mohou nalézt texty a metodiky pro výuku současné mediální reality spíše na internetu.  

2. Metodologické materiály on-line 

S příchodem mediální výchovy do českého vzdělávacího systému se rovněž objevilo 

několik webových stránek, jejichž snahou je pomoct se zaváděním této problematiky, a to 

především učitelům. Jmenovat můžeme několik: 

- Portál RVP (www.rvp.cz), který nabízí velký počet textů a učebních metod 

pro mediální výchovu. 

- Oblíbeným je také portál Mediální gramotnost 

(www.medialnigramotnost.fsv.cuni.cz), kde metodologické texty využitelné 

v hodinách vytváří přímo studenti FSV UK.  

- Web www.skolamedii.cz  s dalšími metodikami. 

- Web www.mediasetbox.cz, kde učitelé mohou najít mnoho dalších podkladů 

do hodin mediální výchovy (Šťastná et al. 2014).  

Výčet těchto učebnic a webových stránek je pouze zkrácený, avšak i tak se zdá, že jich 

učitelé mediální výchovy mají pro výuku dostatek. Opak je však pravdou. Média se sama o sobě 

velmi rychle vyvíjí a mění, nicméně učební texty tuto změnu nereflektují. Většina učebních 

materiálů popsaných výše jen zřídkakdy zmíní síťová média a problematiku internetu obecně. 

Spíše se zaobírají tradičními médii, která dnešní mládež ve většině případů ignorují. Učitelé se 

proto nachází v podobné situaci jako před deseti lety. Materiálů mají sice dostatek, avšak žádný 

z nich nereflektuje nynější situaci mediální reality (Šťastná et al. 2014). Některé současné 

projekty se však novými médii zabývají. Pro příklad můžeme zmínit: 

- Zajímavý projekt Svět médií (www.svetmedii.info) Michala Kaderky, ve kterém 

zveřejňuje nejen různé pracovní listy na aktuální témata spojená s médii, ale navíc 

také odkazy na různorodé weby s dalšími užitečnými informacemi o mediální 

výchově pro učitele, rodiče a žáky. Michal Kaderka rovněž založil facebookovou 

skupinu Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy, kde jednotliví učitelé mohou sdílet 

materiály pro výuku mediální výchovy, reagovat na aktuální dění nebo vkládat 

pozvánky na semináře či workshopy.  

http://www.rvp.cz/
http://www.medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/
http://www.skolamedii.cz/
http://www.mediasetbox.cz/
http://www.svetmedii.info/
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- Program Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého 

v Olomouci (www.e-bezpeci.cz) se zaměřuje na problémy spojené s komunikací 

na internetu (např. kyberšikana, sexting nebo ochrana osobních údajů na internetu).  

- Program Jeden svět na školách (www.jsns.cz) se kromě jiného věnuje také 

mediálnímu vzdělávání. Na stránkách mohou učitelé najít kromě materiálů vhodných 

do výuky také různé semináře a výsledky proběhlých výzkumů. Nově se letos 

na webu objevil pořad Kovyho mediální ring, který přináší tipy, jak se zorientovat 

ve světě nových médií. Jeden svět na školách rovněž organizuje tzv. Týdny 

mediálního vzdělávání, v rámci nichž se konají besedy, semináře a workshopy 

na českých školách s mediálními odborníky a novináři.  

- Za zmínku dále stojí projekt studentů Masarykovy univerzity Zvol si info 

(www.zvolsi.info) se zaměřením na fake news a dezinformace. Vydali knihu 

Nejlepší kniha o fake news!!! (2018), kterou mohou učitelé využít jako podklad 

pro výuku na toto velice aktuální téma. Spolek dále objíždí střední školy v Česku i 

na Slovensku se svou příručkou Surfařův průvodce po internetu. Skupinka jiných 

studentů z Masarykovy univerzity s únikovou hrou FakeScape (www.fakescape.cz) 

rovněž objíždí střední školy a snaží se žákům hravou formou ukázat, jak uniknout 

dezinformacím a manipulacím. Také iROZHLAS se věnuje ve své hře, kde hráč 

provozuje dezinformační web, problematice fake news (www.irozhlas.cz).  

Kaderka (2018) nýbrž upozorňuje, že učitel sice na webu najde dostatečné množství 

kvalitních materiálů, neexistuje však žádný souhrnný katalog těchto materiálů. Neexistuje ani 

jednotný katalog či reputační systém vzdělávacích akcí pro vzdělávání učitelů mediální 

výchovy. Tato skutečnost může odůvodnit, proč si učitelé mediální výchovy připravují podklady 

prakticky zcela sami a proč se mohou cítit v samovzdělávání osamoceni, což může být 

překážkou v rozvoji mediální výchovy na českých školách (Kaderka, 2018).  

 

 

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.jsns.cz/
http://www.zvolsi.info/
http://www.fakescape.cz/
http://www.irozhlas.cz/


26 
 

2.6      Budoucnost mediální výchovy  

 Jirák (2015b) podotýká, že budoucnost mediální výchovy stojí mezi dvěma krajními 

polohami. Na jedné straně je mediální výchova velmi důležitá, jelikož zvyšuje mediální 

gramotnost, která je v demokratické společnosti nezbytná. Avšak na straně druhé je v dnešní 

době síťových médií stále méně jasné, co je vlastně skutečně předmětem zájmu mediální 

výchovy (Jirák, 2015b).  

V současné době probíhá revize Rámcových vzdělávacích programů. Tu nazval ministr 

školství Robert Plaga jako provzdušnění. „Není možné do současného obsahu vzdělávacích 

programů ještě přidat dalších 15 let nových věcí, když už v současné chvíli je to narvané 

k prasknutí, je nutná redukce. Mělo by jít o to, že jádrového učiva bude zhruba 70 %, zbylých 

30 % bude pro procvičování a průřezová témata. Pouze tak vznikne prostor pro všechna nová 

témata.“ (Česká televize, 2018b).  Pro revizi mediální výchovy je zásadní proměna 

„života s médii“ na „život v médiích“. Podle podkladové studie, která byla pro Národní ústav 

pro vzdělávání pro tyto účely vypracována Jirákem, Šťastnou a Zezulkovou (2018), bude nutné 

v obsahu mediální výchovy zohlednit současný stav komunikačních technologií a jejich budoucí 

vývoj, zmodernizovat samotný obsah mediální výchovy s ohledem na psychologii dítěte a také 

propracovat vztah mediální gramotnosti k dalším, příbuzným gramotnostem (digitální, 

internetová nebo informační gramotnost). Právě již zmíněné DOV představují vhodný základ 

pro aktualizaci obsahu mediální výchovy. Na druhé straně autoři podkladové studie 

upřednostňují zachování postavení mediální výchovy jako průřezového tématu. 

Jelikož mediální výchova prostupuje všemi oblastmi vzdělávání a je proto při její realizaci nutná 

spolupráce pedagogů různých zaměření. Dále autoři podkladové studie pro revizi mediální 

výchovy zmiňují, že by se rozvoj mediální gramotnosti měl stát „základním organizačním 

principem veškerého vzdělávání.“ (Jirák et al. 2018).  

  Budoucí podoba mediální výchovy není v tuto chvíli zcela jasná. Z výše zmíněných 

webových portálů můžeme vidět rostoucí požadavek po rozvíjení mediální gramotnosti. Tu také 

podporuje např. Audit národní bezpečnosti, který vidí posílení mediální gramotnosti jako jeden 

z nástrojů v boji proti hybridním hrozbám (Audit národní bezpečnosti, 2016). V září roku 2018 

proběhlo na půdě Senátu ČR veřejné slyšení s názvem „Aktéři vzdělávací politiky a mediální 
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výchova“, na kterém spolupracovali akademici Jan Jirák, Markéta Zezulková a Lucie Šťastná 

z Fakulty sociálních věd UK. Slyšení se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstva vnitra i Ministerstva kultury. Spolu s dalšími zástupci jiných 

akademických a neziskových organizací se shodli na vytvoření mezirezortní dlouhodobé 

strategie rozvoje mediální gramotnosti v ČR. Avšak už se neshodli na tom, který resort 

konkrétně se koordinace rozvoje mediální výchovy ujme (Römer, 2018).  

 

3. REALIZACE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH  

 

 V posledních letech provádí výzkumy na téma mediální výchovy a mediální gramotnosti 

nejčastěji vzdělávací program Jeden svět na školách, který spadá pod společnost Člověk v tísni. 

Další dva důležité výzkumy z roku 2016 zpracoval tým akademiků z Institutu komunikačních 

studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK, a to na zadání Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání (RRTV). V loňském roce rovněž agentura STEM/MARK ve spolupráci s Českou 

televizí provedla plošný průzkum, který mapuje úroveň mediální gramotnosti české populace. 

V neposlední řadě významné šetření také provedla Česká školní inspekce školního roku 

2017/2018.  

 

3.1     Výzkumy programu Jeden svět na školách  

 Jeden svět na školách provedl v posledních dvou letech celkem tři výzkumy týkající se 

mediální výchovy. Mají za cíl vyučujícím „nabízet materiály, které jsou prakticky využitelné 

ve výuce, a které zároveň zohledňují aktuální stav znalostí a dovedností žáků týkající se médií.“ 

Šetření vždy realizuje společnost MEDIAN (jsns.cz, 2018).  

 První průzkum, z února roku 2017, se zaměřil na ředitele nebo jiné zástupce středních 

škol a dostal název Výuka mediální výchovy na středních školách. Šetření se zúčastnilo celkem 

132 respondentů ze všech typů středních škol. Zjistilo se, že ¾ zástupců SŠ považuje mediální 

výchovu za důležitou (jako velmi důležitou ji vidí hlavně představitelé gymnázií). Respondenti 
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vnímají jako hlavní cíl mediální výchovy kritické myšlení, na druhém místě je vyhledávání a 

zpracování informací. Výzkum poukázal na rozdíly mezi gymnázii a ostatními středními 

školami – na gymnáziích je mediální výchova častěji jako povinný nebo volitelný samostatný 

předmět a je jí také věnováno větší množství hodin (více než 10 hodin mediální výchovy má 

65 % studentů gymnázií, ale jen 37 % studentů odborných škol). Bohužel, toto šetření také 

potvrdilo, že většina učitelů mediální výchovy (v tomto případě 65 %) se nezúčastnila žádného 

kurzu mediální výchovy (MEDIAN, 2017).  

 Druhý výzkum se zaměřil přímo na učitele mediální výchovy na SŠ, kterých se jej 

zúčastnilo celkem 218, a to ze všech typů středních škol. Šetření proběhlo v únoru roku 2018 

s názvem Stav výuky mediální výchovy na středních školách. Stejně jako v předchozím výzkumu 

i v tomto učitelé označili rozvoj kritického myšlení jako hlavní cíl mediální výchovy a 77 % 

dotázaných považovalo výuku mediální výchovy za důležitou. Další zjištění, které průzkum 

potvrdil, je neúčast většiny učitelů na školeních mediální výchovy, v tomto případě je to 

dokonce celých 72 % vyučujících. Jako důvody neúčasti učitelé především uvedli neznalost 

obsahu školení, nedostatečnou nabídku kurzů nebo nedostatek časových možností. Učitelé by 

uvítali, aby mediální výchovu učili pedagogové se specializací na tuto oblast nebo lidé z praxe. 

Většina dotázaných (81 %) uvedla, že alespoň někdy se věnuje aktuálním kauzám a 

společenským tématům. Výzkum se také zaměřil na to, proč není mediální výchově věnováno 

více pozornosti. Vyučující jmenovali tyto překážky (problémy pociťují spíše učitelé odborných 

škol): 

- v běžných předmětech není na mediální výchovu čas, 

- v českém školství není toto téma vnímáno jako důležité, 

- vyučující si nejsou jisti svými znalostmi, 

- nabídka kvalitních výukových materiálů není dostatečná nebo 

- je téma médií pro učitele kontroverzní (MEDIAN, 2018a).  

Poslední výzkum s názvem Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím 

proběhl v červnu roku 2018 a zaměřil se přímo na studenty středních škol. Šetření se zúčastnilo 

281 studentů gymnázií, 618 studentů středních odborných škol a 103 dotázaných bylo 

ze středních odborných učilišť (celkem 1 002 respondentů). Studenti odpovídali na 15 otázek, 
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maximálně mohli získat tedy 15 bodů. Výsledky naneštěstí ukazují, že mediální gramotnost 

studentů je nízká a také rozdíly mezi studenty různých typů škol jsou výrazné. 

Nejvíce středoškoláků (43 %) se umístilo v kategorii 6,1-9 bodů.  

Graf č. 1: Rozdíly v míře mediální gramotnosti žáků různých typů škol (v procentech) 

 

 

 

 

 

         

    

Zdroj: MEDIAN, 2018b (vlastní zpracování) 

 Studenti si ale uvědomují velký vliv médií a naprostá většina z nich souhlasí s tvrzením, 

že média nastolují agendu. Nejvíce středoškoláci důvěřují České televizi (80 %), dále potom 

webům iDNES.cz a Novinky.cz. Studenti odborných škol více než gymnazisté důvěřují 

komerčním televizím, což může být způsobeno nejen rozdílnou úrovní mediální gramotnosti, 

ale také tím, jaká média sledují doma. Bohužel 70 % dotázaných se domnívá, že médiím záleží 

více na zisku než na kvalitě informací. Výzkum se také ptal respondentů na dezinformace a 

zjistil, že 88 % středoškoláků je přesvědčeno, že se na internetu setkává s nepravdivými 

zprávami. Zhruba třetina studentů potvrdila znalost konkrétního dezinformačního webu a 27  % 

dotázaných dokázalo jmenovat konkrétní případ nepravdivé zprávy (MEDIAN 2018b).  
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3.2     Studie mediální gramotnosti populace ČR  

V roce 2016 proběhly na zadání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dvě studie 

týkající se mediální gramotnosti. První výzkum se zabýval mediální gramotností osob mladších 

15 let a zpracovali jej Jirák, Šťastná a Zezulková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

na FSV UK. „Cílem studie je zjistit, jak různé věkové kategorie dětí a mládeže do 15 let věku 

rozumějí médiím, jaká média a jakým způsobem používají a vytvářejí, jak vnímají rizika a 

příležitosti, které jsou s nimi spojené, a jaká je role druhých v jejich mediálním životě a mediální 

gramotnosti.“ (Jirák et al. 2016a, s. 2). Ve výzkumu byla zvolena metoda ohniskových skupin, 

kterých se zúčastnilo celkem 63 žáků rozdělených do třech věkových kategorií. Zjistilo se, že 

děti přichází do styku s tištěnými médii (hlavně časopisy a knihami), ale častěji pracují 

s digitálními médii, která jsou běžnou součástí jejich každodenního života. Nedělají mezi nimi 

ani rozdíly, spíše mezi digitálními platformami volně přecházejí. Především je využívají jako 

zdroj zábavy a informací a jako prostředek komunikace. Rodiče často omezují způsob a míru 

užívání médií dětmi (např. omezení času stráveného s médii). Důvodem jsou zdravotní rizika 

nebo obava z poškození zařízení. Nejvíce se rodiče obávají používání Facebooku dětí do 13 let 

a hraní akčních her (Jirák et al. 2016a).  

Druhý výzkum se zabýval mediální gramotností osob starších 15 let a také jej zpracoval 

tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky doplněný o Vlastimila Nečase. Šetření se 

účastnilo 1 063 respondentů formou dotazníkového šetření. Cílem studie bylo „zmapovat 

úrovně mediální gramotnosti populace v ČR z hlediska vzorců a zvyklostí v užívání médií, 

intuitivního i vědomého organizování vztahu k médiím a kritického a reflektivního myšlení 

o médiích.“ (Jirák et al. 2016b, s. 4). Ukázalo se, že zhruba polovina respondentů nevěří médiím, 

největší důvěryhodnost získal rozhlas, nejmenší naopak periodický tisk. Internetu důvěřují lidé 

přibližně stejně jako televizi, avšak už si moc neuvědomují rizika spojená s používáním 

internetu (např. možnost narušení soukromí si uvědomuje polovina uživatelů). 

Nejvíce využívanými médii jsou mobilní telefon, televize a počítač. Používání médií se liší 

podle sociodemografických charakteristik, kdy starší tíhnou spíše k tradičním médiím, naopak 

mladší generace a lidé s vyšším vzděláním upřednostňují nová média (Jirák et al. 2016b).   
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3.3     Výzkum agentury STEM/MARK a České televize  

 Agentura STEM/MARK a Česká televize udělali v roce 2018 výzkum zaměřující se 

na mediální gramotnost, celkem se ho zúčastnilo více než 1 500 respondentů starších 15 let. 

Výsledky však nejsou povzbudivé. Dle tohoto průzkumu dosahuje mediální gramotnost v ČR 

v průměru 39 bodů ze 100 možných, což znamená nízkou úroveň mediální gramotnosti, a tedy 

velký prostor pro osvětu. Nejnižší úroveň měly nejčastěji ženy, lidé starší 60 let, bez maturity 

nebo nezaměstnaní. Naopak na nejvyšší úroveň dosahovali muži, lidé ve věku 30-40 let, 

vysokoškoláci, Pražané nebo podnikatelé či zaměstnanci (Česká televize, 2018). Pavel Šimoník, 

ředitel agentury STEM/MARK, vyjádřil na tento výsledek svůj názor: „Lidé v dnešní době mají 

na konzumaci médií velmi omezený čas. Nemají čas si dopodrobna studovat odkud jaká 

informace přichází a zda je dobrá. To je asi důsledek moderní doby. Pokud má někdo dobré 

základy, naučil se ověřovat si zdroje ve škole, tak má větší předpoklad lepšího výsledku než ten, 

který tím neprošel.“ (Česká televize, 2018b) V dílčích mediálních gramotnostech byli 

respondenti nejúspěšnější v technických dovednostech, kde dosahovali 67% úrovně. 

Naopak nejhůře dopadli v části participace na mediálním obsahu (6 %), a také ve vlastnictví a 

kontrole médií (28 %), kde pouze mizivé procento respondentů dokázalo správně určit vlastníka 

daného média (kromě mediálního domu MAFRA či TV NOVA). Zajímavým zjištěním tohoto 

šetření je fakt, že lidé s vyšší úrovní mediální gramotností spíše volí svobodu slova než svou 

vlastní bezpečnost, u lidí s nižší mediální gramotností je to naopak (Česká televize, 2018). 

K tomu se vyjádřil ministr školství Robert Plaga: „Naprosto rozumím tomu, že je skupina lidí, 

která v nejistém světě, kterému nerozumí a bojí se ho, volí bezpečnost. Nechápou dynamicky se 

rozvíjející se svět médií, ke kterému mají cynický přístup. Někdo však díky vzdělání a práci si je 

jistější v mediálním světě, a proto volí raději svobodu slova, protože se cítí bezpečný.“ (Česká 

televize, 2018b) 
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3.4     Výzkum České školní inspekce  

Česká školní inspekce provedla rozsáhlý výzkum týkající se realizace mediální výchovy 

na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018. Bylo to úplně poprvé, kdy se 

Česká školní inspekce tímto tématem zabývala a položila tak základ pro sledování realizace 

mediální výchovy a dosažené úrovně mediální gramotnosti u žáků těchto škol v budoucnu. 

Cílem výzkumu bylo „posoudit podmínky a průběh realizace témat souvisejících s mediálních 

výchovou na základních a středních školách, zhodnotit dosaženou úroveň mediální gramotnosti 

žáků 2. stupně základní škol a středních škol a diskutovat vybrané aspekty rozvoje mediální 

výchovy.“ (Česká školní inspekce, 2018, s. 3).  

Tabulka č. 1: Celkový počet škol, žáků, ředitelů a učitelů zapojených do šetření 

Elektronické dotazování ZŠ SŠ Celkem 

Počet ředitelů 2 440 1 086 3 445 

Počet učitelů 10 906 5 004 15 544 

Tematická inspekční činnost ZŠ SŠ 

Počet škol 55 52 

Zjišťování dosažené úrovně 

mediální gramotnosti žáků 
9. ročník ZŠ 2. ročník SŠ 

Počet škol 148 147 

Počet žáků 4 251 7 758 

Počet učitelů – učitelský 

dotazník 
432 420 

Zdroj: Česká školní inspekce, 2018 (vlastní zpracování)  

Na téměř 90 % škol, kde proběhla tematická inspekční činnost, byla realizována 

mediální výchova jako průřezové téma. Nejčastěji se integruje do českého jazyka, informatiky, 

výchovy k občanství / základů společenských věd a cizího jazyka. Školy ve většině případů 

na realizaci mediální výchovy spolupracují s externími organizacemi (např. knihovny nebo 

místní média). Učitelé různých předmětů spolu při plánování a uskutečňování mediální výchovy 

ve ¾ případů spolupracují, nejčastěji sdílí metodické materiály. Stejně jako průzkum programu 

Jeden svět na školách, také toto šetření potvrdilo, že učitelé se nejčastěji připravují na výuku 

samostudiem. Jen asi ¼ učitelů se účastní konferencí nebo seminářů zaměřených na mediální 
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výchovu. Učitelé v tomto výzkumu také označili jako hlavní cíl mediální výchovy rozvoj 

kritického myšlení.  

Autoři výzkumu stanovili průměrnou úroveň dosažené mediální gramotnosti u žáků a 

studentů na 60 %. Bohužel žáci ZŠ dosáhli v průměru 43 % a studenti SŠ 50 %. Přičemž nikdo 

ze žáků ZŠ nevyřešil více než čtyři pětiny otázek, v případě SŠ se to povedlo jen 1 % 

respondentů. Výsledky studentů gymnázií byly lepší než u studentů jiných typů středních škol, 

což zmiňují také výše uvedené výzkumy. Oslovení žáci a studenti si uvědomují vliv médií 

na jedince (dle jejich názoru mají největší vliv internetová zpravodajství a sociální média) a 

hrozby spojené se závislostí na médiích. Avšak uvádějí, že všechna média mají větší vliv 

na celou společnost než na jejich vlastní osobu. Zároveň 60 % z nich tráví s elektronickými 

médii většinu svého volného času. Z výzkumu také vyplynulo, že žáci, kteří kladou 

v komunikaci důraz spíše na pozitivní mezilidské vztahy a dbají na svou bezpečnost 

v mediálním prostředí, měli v testu větší úspěšnost.  

Česká školní inspekce také vyvodila ze závěrů jistá doporučení. Ta jdou ruku v ruce 

s problémy, které zmiňují všechny výše zmíněné výzkumy. Doporučení jsou směřována 

pro školy a pro MŠMT. 

1. Doporučení pro školy: 

a. Rozšiřovat množství učitelů zaměřujících se na mediální výchovu. 

b. Více realizovat besedy, exkurze a jiné formy externí spolupráce. 

c. Dávat také důraz na produktivní složku mediální výchovy, včetně vazby 

na digitální gramotnost.  

d. Pomáhat realizovat spolupráci učitelů při plánování mediální výchovy.  

2. Doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 

a. Podporovat vzdělávání učitelů v oblasti médií a mediální výchovy v rámci 

pregraduální přípravy i dalšího vzdělávání, např. možnost získání kvalifikace 

pro výuku mediální výchovy už při studiu učitelského oboru. 

b. Vytvořit metodické pomůcky pro učitele (Česká školní inspekce, 2018). 
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Ze všech výše zmíněných výzkumů vychází závěr, že žáci gymnázií mají vyšší úroveň 

mediální gramotnosti než žáci jiných oborů, nejvíce je to patrné v porovnání se žáky 

nematuritních oborů. To může být způsobeno častějším vnímáním mediální výchovy za velmi 

důležitou v případě gymnázií. Tím pádem je jí věnováno více hodin a také se častěji objevuje 

jako povinný nebo volitelný předmět. Učitelé mediální výchovy na gymnáziích častěji (v 56 % 

případů) projdou nějakým kurzem nebo seminářem, který se týká tohoto tématu (na SOŠ a SOU 

je to jen 26 % učitelů) (MEDIAN, 2017). Studenti gymnázií mají výrazně lepší znalosti 

o veřejnoprávních médií a o vlastnické struktuře českých médií. Silněji si uvědomují sílu médií 

nastolovat agendu a důležitost nezávislých a veřejnoprávních médií pro správné fungování 

demokracie. Více důvěřují České televizi, DVTV a společenským deníkům Respekt a Reflex a 

navíc znají více mediálních platforem (MEDIAN, 2018b).  

Není to však jen typ školy, co ovlivňuje úroveň mediální gramotnosti. Je to dále: 

- množství hodin věnovaných mediální výchově,  

- počet učitelů či externích partnerů zapojených do realizace,  

- různorodost realizace mediální výchovy a  

- větší množství předmětů věnujících se mediální výchově (Česká školní inspekce, 

2018).  

Gymnázium v Třinci, kterému se bude věnovat praktická část této diplomové práce, 

realizuje mediální výchovu různorodě – tvorbou několika školních médií, spolupracuje s místní 

knihovnou, účastní se různých projektů a zapojuje větší množství učitelů a externích partnerů. 

Cílem této práce je mimo jiné zjistit, jaké nejrůznější vlivy vstupují do hry při realizaci mediální 

výchovy na tomto gymnáziu. Výzkum se zaměří nejen na to, jak se na výuku připravují učitelé 

a s jakými problémy se při realizaci potýkají, ale také jaký vliv to má na studenty a jak celou 

výuku oceňují. Podrobněji se samotnému výzkumu bude věnovat další část této práce.  
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4. POPIS METODOLOGIE A ZVOLENÉHO PŘÍSTUPU  

4.1     Kvalitativní výzkum  

Kvalitativní výzkum je obtížné vymezit jednoznačnou definicí. Metodolog Creswell 

(1998) definoval kvalitativní výzkum jako “proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Creswell, 1998, cit. podle Hendl, 

2016, s. 46). 

Při klasickém kvalitativním výzkumu si výzkumník na začátku stanoví základní 

výzkumné otázky. Ty v průběhu výzkumu může různě měnit podle potřeby. Výzkumník může 

změnit i hypotézy nebo modifikovat výzkumný plán. Výzkumník se snaží získat odpovědi 

na své otázky, analyzuje jakékoli informace, provádí deduktivní i induktivní závěry a pracuje 

přímo v terénu. Současně sbírá a analyzuje svá data, a tím přezkoumává své závěry. 

Hlavní metody kvalitativních výzkumů jsou: pozorování, texty a dokumenty, interview a audio 

a videozáznamy. Metody jsou málo standardizované, hlavním hybatelem je výzkumník sám. 

V kvalitativním výzkumu najdeme poznámky z pozorování a rozhovorů, komentáře, fotografie, 

audio a videozáznamy a vše ostatní, co nám zkoumanou problematiku přiblíží. Důležité je zjistit 

a pochopit, proč lidé jednají určitým způsobem a co se vlastně děje (Hendl, 2016). 

Tabulka č. 2: Některé výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu 

Výhody Nevýhody 

Podrobný a hloubkový popis dané problematiky Výsledky nemusí být zobecnitelné a 

aplikovatelné do jiného prostředí 

Zkoumání v přirozeném prostředí Je obtížnější testovat hypotézy a teorie 

Umožnění navržení nových teorií Analýza dat i jejich sběr je časově náročnější  

Rychlé přizpůsobení se novým situacím  Výsledky ovlivněny výzkumníkem 

Hledání příčinné souvislosti  

Zdroj: Hendl, 2016 (vlastní zpracování) 
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4.1.1    Případová studie   

Tato diplomová práce se věnuje výzkumu pomocí případové studie, což znamená 

detailní studium jednoho případu, v tomto případě konkrétně Gymnázia v Třinci. V takovém 

případě výzkumník sbírá velké množství dat od několika málo jedinců. V případové studii jde 

o „zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti.“ (Hendl, 2016, s. 102). 

Díky pochopení a důkladnému prozkoumání jednoho případu se předpokládá, že porozumíme 

také jiným podobným případům. Právě na konci studie se tento jeden konkrétní případ vloží 

do širších souvislostí nebo se může případně srovnat s jinými případy (Hendl, 2016). 

Žádný případ však není zajímavý sám o sobě, je nutné jasně vyjádřit, co je vlastně případovou 

studií zamýšleno a čemu má sloužit. Proto je nutné mít od začátku jasně formulovaný výzkumný 

problém a cíl výzkumu (Miovský, 2006).  

 Případových studií je několik typů: 

- Osobní případová studie – podrobný popis určité charakteristiky u jedné 

osoby. 

- Studie komunity – zkoumání jedné nebo více komunit ve městě nebo 

dokonce celé město. 

- Studium sociálních skupin – zkoumání jak malých, tak i větších skupin. 

- Studium organizací a institucí – výzkum může být zaměřený na firmy, školy, 

odbory apod. Cíle jsou různorodé. 

- Zkoumání programů, událostí, rolí a vztahů – zaměření se na určitou událost 

(Hendl, 2016).  

Případové studie můžeme rozdělit podle počtu zkoumaných případů na jednopřípadové 

a vícepřípadové studie. Dále se rovněž běžně dělí podle funkce, kterou mají ve výzkumu plnit, 

např. na deskriptivní, exploratorní, explanační nebo instrumentální (Mareš, 2015).  

V české literatuře je případová studie považována za jeden ze základních a 

nejrozšířenějších typů kvalitativního výzkumu. Avšak někdy se v případových studiích využívá 

smíšený nebo dokonce jen kvantitativní přístup. Jako příklad smíšeného přístupu můžeme uvést 

případovou studii základní školy Dvořáka, Starého, Urbánka a Chvály (2010). Autoři ve svém 

výzkumu použili pozorování, analýzu dokumentů, rozhovory i dotazníky (Mareš, 2015).  
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V této diplomové práci bude realizován kvalitativní výzkum, a to konkrétně rozhovory. 

„Interview je moderovaný rozhovor prováděný s určitým cílem a účelem výzkumné studie.“ 

(Miovský, 2006, s. 156). Pro interview s učiteli a jinými zaměstnanci školy bude použit 

polostrukturovaný rozhovor, což je zřejmě nejrozšířenější forma rozhovoru, jelikož kombinuje 

výhody strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru a zároveň eliminuje jejich nedostatky 

(Miovský, 2006). Tazatel má k dispozici seznam otázek, jenž má zajistit, aby se opravdu dostalo 

na všechna podstatná témata. Už však záleží na tazateli, jaké zvolí pořadí či způsob dotazování. 

Zůstává mu také volnost přizpůsobit si formulace otázek a může se v případě potřeby doptávat 

na další skutečnosti podle toho, jak se rozhovor rozvine a zda jsou dané informace užitečné 

vzhledem k výzkumným otázkám (Hendl, 2016). Miovský toto minimum témat a otázek, které 

je nutné v rozhovoru probrat, nazývá jako jádro interview. Na toto jádro se pak nabalují další 

otázky, o kterých je tazatel přesvědčen, že jsou smysluplné a vhodně rozšiřují kontext dané 

problematiky (Miovský, 2006). V práci bude dále využito skupinové interview pro rozhovory 

se studenty, což je kvalitativní rozhovor s větším počtem jedinců, většinou šest až osm lidí. 

Účastníci vždy odpovídají na otázky tazatele, zároveň ale slyší odpovědi ostatních a můžou tak 

své odpovědi upravit. Není však nutné, aby se ve skupině dosáhlo souhlasu (Hendl, 2016). 

Důležitá je v ohniskových skupinách role tazatele neboli moderátora. Ten je totiž zodpovědný 

za průběh a řízení celé diskuse. Jeho úkolem je podporovat účastníky ve vyjádření svých názorů 

a diskusi v případě potřeby usměrňovat. Neměl by však hodnotit jednotlivé názory a tlačit 

účastníky do svých představ o rozebíraném tématu (Švaříček a Šeďová, 2007). 

Skupinové interview má své výhody, např: 

- Během krátké doby se získají informace od více lidí, nejen od jednoho 

respondenta. 

- Prakticky hned po vyslovení názoru se hodnotí kvalita této informace, 

protože lidé vzájemně kontrolují své odpovědi. 

- Skupinová dynamika přispívá k soustředění se na podstatná témata. 

- Lze jednoduše zjistit, s jakým tvrzením daná skupina souhlasí, nebo 

nesouhlasí (Hendl, 2016). 
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Skupinové interview má však také své nedostatky, např: 

- Odpověď na jednu otázku zabere více času, protože je nutné vyslechnout si 

názory všech respondentů. 

- Je žádoucí vyvarovat se tomu, aby své názory sdělovali jen ti jedinci, kteří 

dominují a názory ostatních nebyly vyslyšeny (Hendl, 2016).  

Běžně po sběru dat nastává jejich analýza. Avšak v případu kvalitativního výzkumu to 

není tak jednoduché, jelikož se obě etapy prolínají. „Po prvním kole sběru dat obvykle začíná 

předběžná analýza dat. Ta zpravidla vede k dalším výzkumným otázkám. Badatel si uvědomí, že 

data nejsou úplná, a promýšlí, co dalšího by bylo vhodné ještě o studovaném případu zjistit. 

Nastupuje druhé kolo sběru dat a další analýza. To se opakuje tak dlouho, dokud badatel není 

spokojen.“ (Mareš, 2015, s. 129).  

4.1.2    Etika výzkumu  

 Autorka si je vědoma nutnosti respondentů udělit tazateli informovaný souhlas, není 

možné toto nějak obcházet. Účastník musí rozumět povaze daného výzkumu a jeho účast 

na výzkumu je dobrovolná, tudíž může kdykoli od výzkumu odstoupit. Účastník musí jasně 

vědět, kdo a jak bude mít přístup k získaným informacím (Miovský, 2006). Z tohoto důvodu 

autorka zajistila informované souhlasy od všech účastníků výzkumu. V případě nezletilých 

studentů podepsali souhlas s účastí na výzkumu jejich zákonní zástupci.  

 Ačkoli v tomto výzkumu nebyly zjišťovány žádné intimní informace, veškerá použitá 

jména a příjmení nejsou pravá. O této informaci byli účastníci výzkumů předem informováni. 

Autorka tak chtěla zajistit, aby se jí účastníci maximálně otevřeli a nebáli se případných potíží.  

 

4.2     Cíl výzkumu 

 Tato diplomová práce a zároveň i realizovaný výzkum si klade za cíl zmapovat 

jednotlivé vlivy, které figurují při vyjednávání o realizaci mediální výchovy na Gymnáziu 

v Třinci. Bude sledováno, jak o podobě mediální výchovy diskutuje vedení školy s učiteli a 

případně taky studenty a jak tyto síly působí na výslednou podobu mediální výchovy. 
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V některých případech mohou být tyto síly protichůdné, jindy se mohou zase shodovat, např. 

při vyjednávání o financování mediální výchovy mezi učitelem a ředitelem školy nebo 

o představě školních médií mezi učitelem a studenty. Výzkum bude jejich vzájemné 

vyjednávání sledovat na příkladu fungování školních médií, realizaci mediální výchovy jako 

průřezového tématu, ale také na organizaci různých projektů zaměřených na média.  

Pro pochopení kontextu celé problematiky bude autorka dále zjišťovat, jak je mediální 

výchova na škole financována, jakým způsobem spolu jednotliví aktéři mediální výchovy 

při její realizaci komunikují, s jakými problémy se potýkají učitelé, jaké mají kompetence a jak 

se na hodiny připravují. V neposlední řadě bude také zajímavé sledovat, jak mediální výchovu 

na škole oceňují sami studenti, jak se na její realizaci podílejí a jak vůbec celé téma médií 

vnímají.   

4.2.1    Výzkumné otázky 

 Základní výzkumná otázka, na kterou tato diplomová práce hledá odpověď 

prostřednictvím polostrukturovaných a skupinových rozhovorů, slouží jako rámec určující 

oblast výzkumného cíle.  

Jaké faktory vstupují do hry při vyjednávání o realizaci mediální výchovy na Gymnáziu 

v Třinci? 

 Od této základní výzkumné otázky jsou dále odvozeny další výzkumné otázky, na které 

se snaží tato diplomová práce odpovědět.  

Jak probíhá komunikace mezi jednotlivými aktéry mediální výchovy při přípravě a realizaci 

mediální výchovy na Gymnáziu v Třinci?  

Jak je mediální výchova na Gymnáziu v Třinci financována? 

Jaký je zájem jednotlivých aktérů o problematiku médií a realizaci mediální výchovy?  
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4.3     Gymnázium v Třinci 

Škola měla své původní sídlo v nedalekém městečku Jablunkov, a to od roku 1953. 

Až v roce 1968 se škola přesunula do současné budovy gymnázia v Třinci. Tam bylo zahájeno 

vyučování čtyřletého gymnázia. Na přelomu tisíciletí byla škola s více než 670 žáky jednou 

z největších v kraji. Od roku 1991 se mohli studenti přihlásit i na šestileté studium. Dnes jsou 

to již čtyři roky, kdy na škole funguje rovněž osmileté studium (viz https://www.gymtri.cz/o-

skole/historie-skoly/). Mediální výchovu zařadilo gymnázium průřezově do několika předmětů 

podle školního vzdělávacího programu. Část zaměřená na mediální výchovou je součástí této 

práce v Příloze 1. Především se jedná o češtinu, cizí jazyky a základy společenských věd. 

Na škole funguje školní časopis s přestávkami již od roku 2013. Tehdy dostal název Gymtri. 

V roce 2015 změnil svůj název na Ámos. Časopis by měl vycházet každé dva měsíce. Školní 

televize GYMTRI TV je v provozu od listopadu roku 2017. S nápadem založení školní televize 

přišel za ředitelkou student, který působil ve školní televizi na své základní škole a chtěl v tom 

dále pokračovat i na gymnáziu. Nápad vedení školy nadchl a hned se začaly shánět peníze 

na pořízení nutného vybavení. O názvu televize hlasovali studenti. Logo pak vytvořili 

ve výtvarné výchově. Televize nicméně nemá pravidelný pořad, studenti točí reportáže o akcích 

pořádaných na škole nebo v Třinci. Proto záleží, jak často takové akce jsou, od toho se pak 

následně odvíjí i četnost televizních příspěvků. Videa potom v některých případech přebírá 

Kabelová televize Třinec nebo je zveřejní ČT ve svém pořadu Zprávičky.  

Obrázek č. 1: Logo školní televize GYMTRI TV 

 

 

 

Zdroj: https://www.gymtri.cz/category/casopisy/casopisy-skolni-televize/  

 

https://www.gymtri.cz/o-skole/historie-skoly/
https://www.gymtri.cz/o-skole/historie-skoly/
https://www.gymtri.cz/category/casopisy/casopisy-skolni-televize/
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4.4     Sběr a zpracování dat  

 Jak je již zmíněno výše, pro sběr dat byly použity polostrukturované rozhovory a 

skupinový rozhovor. Místo rozhovorů bylo dáno předem, jelikož autorka nechtěla účastníkům 

příliš zasahovat do běžného chodu vyučovacího dne. Proto všechna interview probíhala 

v budově školy. S učiteli probíhaly rozhovory v jejich volných hodinách přímo v jejich 

kabinetu, kde byl na interview dostatečný klid a prostor. Všichni učitelé o rozhovorech věděli 

minimálně s týdenním časovým odstupem, proto si mohli na interview vymezit čas. 

Bohužel jeden z učitelů odpovídal na otázky e-mailem, jelikož byl dlouhodobě nemocný. 

Jeho odpovědi sice byly dostačující, avšak nelze je brát jako plnohodnotná data. Respondent 

mohl své odpovědi déle promýšlet, nemusely odpovídat skutečnosti a nemohl reagovat 

na případné doplňující otázky. To vše si autorka uvědomuje, proto jsou jeho výpovědi jen 

doplňujícím zdrojem informací.  

Rozhovor se studenty probíhal v prostorách školní klubovny, která působila velmi 

uklidňujícím dojmem. Jak sami studenti přiznali, tato místnost je pro ně jakýmsi únikem 

od školy, i když na půdě gymnázia. Proto si ani během rozhovoru nepřipadali jako ve škole a 

vypadali uvolněně. Skupinový rozhovor probíhal během vyučování, ze kterého byli studenti 

uvolněni. 

Všechny rozhovory až na jeden byly nahrány. V případě jednoho rozhovoru účastník 

s pořízením audiozáznamu nesouhlasil. Autorka si tedy dělala z rozhovoru poznámky. Bohužel 

se toto ukázalo jako přítěž, jelikož není možné vše napsat a nekomplikovat tím tak probíhající 

rozhovor. Důležité poznatky a stěžejní odpovědi byly zaznamenány, ovšem menší detaily mohly 

být opomenuty. Ostatní rozhovory byly nahrány, každou nahrávku následně autorka doslovně 

přepsala, aby výzkum byl co nejkvalitnější a nebyl opomenut žádný detail. Doslovné přepisy 

rozhovorů jsou součástí této diplomové práce v Příloze č. 2. 
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4.5     Účastníci a otázky výzkumu  

 Výzkumu se zúčastnilo celkem deset studentů z různých tříd, kterým bylo v průměru 

16 let.  

Tabulka č.3: Charakteristiky studentů – účastníků výzkumu 

JMÉNO VĚK TŘÍDA ŠKOLNÍ MÉDIUM 

Vojta 17 2.E Televize 

Tereza 16 4.C Časopis 

Marek 16 2.E Televize 

Jana 17 4.C Časopis 

Veronika 16 2.E Televize 

Martina 16 4.C Časopis 

Petra 17 4.C Časopis  

Irena 16 4.C Časopis 

Lenka 17 4.C Časopis 

Eva 16 2.E Televize  

 

Pro studenty měla autorka připravené tyto okruhy otázek: 

- důvody zapojení do školních médií, 

- představy o fungování školních médií, 

- problémy ve školních médiích, 

- budoucnost školních médií, 

- průběh realizace článku / videa, 

- oblíbenost školních médií u ostatních studentů a učitelů, 

- diskuse na téma médií v hodinách, 

- forma mediální výchovy na škole. 

Pedagogů se podílelo celkem šest: 

- p. Holečková – specializace čeština a základy společenských věd, 

- p. Hejnyš – specializace dějepis a čeština, vede časopis, 
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- p. Nováková – specializace čeština a hudební výchova, 

- p. Cábová – specializace angličtina, 

- p. Arnošt – specializace zeměpis, ICT a tělesná výchova, 

- p. ředitelka – specializace čeština.  

Okruhy otázek pro učitele: 

- zájem o mediální problematiku, 

- příprava na hodiny mediální výchovy, 

- realizace a forma mediální výchovy, 

- cíle mediální výchovy, 

- komunikace se studenty. 

Okruhy otázek pro vedení: 

- projekty spojené s médii, 

- cíle a forma mediální výchovy, 

- podpora učitelů v oblasti mediální výchovy, 

- zájem učitelů o mediální výchovu, 

- fungování školních médií, 

- budoucnost mediální výchovy na škole.  

4.6     Analýza dat 

 Pro lepší orientaci v sesbíraných datech použila autorka postup otevřeného kódování a 

jednotlivým tématům v textu přiřadila kategorie, které jsou relevantní pro výzkumné otázky. 

Dle Hendla je možné otevřené kódování aplikovat různým způsobem. „Lze kódovat slovo 

po slovu, podle odstavců, anebo podle celých textů a případů. Problém, položená otázka nebo 

osobní styl práce určují, která z těchto alternativ se zvolí. Důležité přitom je, že se neztrácí 

ze zřetele cíl kódování – tematické rozkrytí textu.“ (Hendl, 2016, s. 251). Autorka většinou 

kódovala slovní spojení, případně věty.  
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4.7    Výsledky výzkumného šetření  

 Pro lepší přehled jsou výsledky celého výzkumu rozděleny do jednotlivých sekcí podle 

logiky výzkumných otázek. U každého tématu jsou porovnány odpovědi všech respondentů, 

aby bylo možné vytvořit si ucelenou představu o různých pohledech na věc.  

1. Faktory vstupující do realizace MV na gymnáziu 

Nejdůležitější faktory, které zmínili všichni dotázaní, byly nedostatek času, generační 

rozdíly a zájem studentů/učitelů. Konkrétně se zájem jednotlivých aktérů rozebírá níže. Proto se 

tomuto tématu na tomto místě nevěnuje velká pozornost. Další faktory, jež do realizace vstupují, 

jsou cenzura ze strany vedení, zpětná vazba, městská knihovna a představy jednotlivých aktérů 

o podobě mediální výchovy na škole. Tyto faktory však autorka nepovažuje za tak důležité jako 

první tři zmíněné, proto se jim věnuje jen stručněji.  

Nedostatek času a generační rozdíly 

Bylo poněkud zajímavé, že faktor času zmínili všichni dotázaní. Určili to, jako největší 

problém a překážku v realizaci mediální výchovy, a to ať už jako průřezového tématu nebo 

v rámci školních médií. Dotazovaná pedagožka češtiny p. Nováková na otázku, zda má dostatek 

času na výuku mediální výchovy, odpověděla: „Není na to v češtině čas. Média jsou velmi 

okrajová, čeština je tak napěchovaná, a proto na diskuse o médiích nezbývá čas. Ještě dejme 

tomu publicistika je docela důležitá, na to čas a prostor v osnovách je, ale na ostatní věci skoro 

vůbec.“ Paní ředitelka to viděla obdobně, avšak naznačila jistou nespokojenost. „Já jsem trošku 

zklamaná, že nemáme více času a prostoru, že tomu nevěnujeme tolik, kolik bychom mohli a 

měli v dnešní době. Myslím, že bychom děcka měli naučit, že mají informace porovnávat nebo 

třeba by měli poznat, jestli jim autor zprávy nepodsouvá nějaký svůj názor. Ale k tomu, si 

myslím, nemáme ani čas ani prostor.“  

Avšak na druhou stranu učitelka základů společenských věd a češtiny p. Holečková 

to vidí trochu jinak. „Prostor se dá vždycky udělat. Nemyslím si, že bych na probrání témat 

týkajících se médií potřebovala více času. Tím, že si myslím, že se to dá vměstnat fakt kamkoli, 

tak ten čas si člověk najde. Spíše mám málo času na sledování aktuálního dění a všech těch 

novinek okolo, abych to potom mohla probrat se studenty v hodinách.“ Zde se lehce naráží 
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na problém generační, jelikož učitelka Nováková je staršího věku, učí striktně podle osnov a 

vyloženě se nesnaží studentům hodiny češtiny ozvláštnit. Pedagožka Holečková je zase mladší, 

snaží se mít hodiny různorodé. „Nemám ty hodiny postavené tak, že bych jen povídala. Oni sami 

si to musí vyzkoušet.“ Paní ředitelka sama zmínila generační problémy jako problém školy: 

„Na naší škole vidím další problém, a to generační. Rozdíl mezi pedagogy a studenty. 

Většina kolegů je starších a nemají pozitivní vztah k sociálním sítím, ani je nemají. Tudíž ani 

nemohou vést děti ke kritickému hodnocení sociálních sítí, když vůbec nevědí, jak to vypadá. 

Ani si to nedokáží představit. Tam si myslím, že se dost míjíme. Většina kolegů čerpá informace 

z večerních zpráv na ČT1, což je pro mladou generaci úplně cizí. Tady vidím potenciál u nových 

kolegů, které budeme přijímat, jelikož očekávám generační výměnu. S každým nově příchozím 

učitelem očekávám, že bude v této problematice zdatnější. A že ho povzbudíme v jeho rozvoji. 

I tou generační obměnou doufám, že se i my začneme podílet na problematice médií a tu 

mediální výchovu nějak přirozeně začleníme.“ S tím, že starší generace má problém o nových 

médiích mluvit, nepřímo souhlasila také pedagožka Holečková, která to zmínila v odpovědi 

na otázku, zda prošla nějakým školením o médiích. „Nevadí mi o tom mluvit, třeba o různých 

nástrahách na internetu, třeba i o kyberšikaně. Hodně mi pomáhá taky vlastní dcera, která se 

mi snaží co nejvíce přiblížit prostředí Facebooku.“  

Věkové rozdíly netvoří problémy jen mezi učiteli, ale také mezi studenty. Jelikož jsou 

na škole žáci osmiletého gymnázia, kteří mají v prvním ročníku zhruba 11 let, a také maturanti. 

Věkový rozdíl činí 8 let, což je ve věku mladistvých podstatný rozdíl. Studenti proto vnímají 

téma médií různě podle svého věku. V tom vidí problém především studenti, kteří působí 

ve školním časopise. „Obecně bych řekla, že se snažíme dát do toho časopisu něco, co studenty 

zaujme. I když je to těžké celkem. Protože tady máme maturanty a pak malé z osmiletého. To je 

těžké zaujmout všechny. Psát něco, co se bude líbit všem. Je tady velký věkový rozdíl mezi 

studenty,“ řekla studentka Petra a dodala, že „mladší mají větší zájem než maturanti. Jsou takoví 

akčnější. Proto se na ně snažíme teď zaměřit.“ Redakce školního časopis je převážně tvořena 

studenty z jedné třídy, kteří jsou v tuto chvíli ve 4. ročníku 6letého gymnázia. V tom vidí 

problém jak ředitelka, tak učitel Hejnyš, který je vede. „Problém vidím v tom, že je to v rámci 

jedné třídy. Nedaří se úplně dostat tam ostatní. V tom vidím i svou roli, že do té redakce zapojím 

i jiné, mladší studenty. Protože ti, kteří jsou v redakci dnes, za dva roky odejdou a časopis musí 
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fungovat dál. To musí vyjít.“ To si uvědomuje i sama redakce a v době rozhovoru její zástupci 

potvrdili, že v následujících dnech mají domluvené schůzky s mladšími studenty, kteří by měli 

zájem působit ve školním časopise. 

Cenzura vedení 

 Do realizace školního časopisu vstupuje i faktor cenzury. I když se stane jen zřídka, že 

by ředitelka zasáhla do obsahu školního časopisu, přihodilo se to. Stejný konkrétní případ uvedl 

jak učitel Hejnyš, tak sami studenti. „Jednou se stalo, že jsme měli cenzuru článku o jednom 

učiteli. Pak jsem musela předělávat celý časopis. Mně to nepřišlo zas tak útočné, ale asi bylo. 

Tak paní ředitelka zasáhla a zcenzurovala to. Ale to se stalo asi tak 2x, myslím,“ řekla studentka 

Jana. Sám učitel Hejnyš přiznal, že zrovna zásah do tohoto článku nepochopil, jelikož dle jeho 

názoru by to zmiňovaný učitel rozchodil. Ředitelka zásahy do školních médií odmítla: „Já jim 

nijak do jejich práce nemluvím ani nezasahuju.“.  

 Časopis vychází pouze v tištěné formě, proto pokud vedení zasáhne a nechce, aby byl 

daný článek zveřejněn, je to jednoduché – číslo není vytištěno až do té doby, než je to v pořádku. 

Proto dané rozhodnutí musí studenti respektovat. Ve školním časopise a ani ve školní televizi 

se tak neobjevují kontroverzní témata, jelikož studenti nemají jistotu, že by jim potom daný 

článek nebo reportáž vůbec vyšla. „My netočíme nic takového, co by se někomu nelíbilo. Možná 

je to i proto, že by se za nás nikdo z učitelů nepostavil a neprosadil si to,“ řekl student Marek, 

který působí ve školní televizi. Na Markovi a jeho kolezích z televizní redakce bylo vidět, že je 

to mrzí, jelikož by rádi točili taky něco kontroverzního. Student, který na škole navrhl 

provozování televize, to srovnává se základní školou, kde „to bylo jiné, protože ten učitel, co to 

tam vedl byl průbojný. Takže co jsme si řekli, to prostě prošlo.“ 

Zpětná vazba 

 Zpětná vazba na gymnáziu funguje, a to jak v případě školních médiích, tak v rámci 

hodin. Na školní televizi je celá škola, včetně paní ředitelky, velmi pyšná a jsou rádi, že ji mají, 

proto je zpětná vazba velmi pozitivní i mezi studenty. Ti častokrát své kolegy novináře pochválí 

přímo ve třídě. U školního časopisu zpětná vazba už nefunguje ideálně. Učitelé sice o časopis 

zájem mají a pak i zmíní, že se jim číslo líbilo. Ovšem u studentů to není tak časté. „Chybí nám 

zpětná vazba. Pan Hejnyš nám sice dává zpětnou vazbu od těch mladších a u nich vidíme 
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i zájem, když časopis po škole rozdáváme, ale od těch starších je to horší. Tam to chybí. A přitom 

bychom to docela uvítali. Protože je nám pak líto, když se děláme s nějakým článkem pro starší 

a oni ho vlastně vůbec nečtou,“ řekla Lenka. Paní ředitelka sice potvrdila zájem učitelů 

i studentů o školní média, průzkum o čtivosti si však nedělala, proto reálně neví, kolik procent 

studentů časopis čte.  

 Zpětné vazby ve svých hodinách zaměřených na média si všímá i pedagožka Holečková. 

„Když s nima média probírám nebo téma spojené s médii, většinou nějaké aktuální dění, tak si 

na nich zkouším i různé pokusy, to jsou moje praktiky. Ale oni to vítají. Sami pak přijdou a 

řeknou: jo, paní učitelko, donutila jste nás o tom přemýšlet. A třeba další hodinu přijdou a 

doptávají se na otázky. Tam jde vidět, že si o tom doma něco z vlastní iniciativy přečetli a prostě 

se zajímali.“ Takové hodiny označuje p. Holečková jako ty nejlepší. Sice je „prokecají“, ale 

smysluplně s napojením na probírané učivo. „V hodině mi třeba řeknou, že by je nenapadlo 

propojit tohle učivo s aktuálním děním. Ale díky tomu si to teď budou lépe pamatovat, a to je to 

nejlepší co může učitel od studentů slyšet.“ 

Městská knihovna 

 Spolupráce s městskou knihovnou je pro mediální výchovu na gymnáziu klíčová, jelikož 

knihovna pořádá různé přednášky pro střední školy, a to i na téma média. „S knihovnou 

spolupracujeme každý rok, ta spolupráce už je dlouhodobá. Je jedno, jaké téma nabídnou, vždy 

se toho rádi zúčastníme. Knihovna nám na začátku každého školního roku pošle seznam 

literárních lekcí. Některé jsou zaměřené na historii, jiné zase na zpracování informací. 

Pedagogové si mohou z té nabídky vybrat a pak už se domluvit přímo s knihovnou, jestli přijde 

přednášející na školu nebo třída do knihovny. Myslím si, že i pro ty studenty je to oživení, jdou 

mimo budovu školy a nemusí se pořád jen dívat na nás,“ řekla paní ředitelka. Pozitivně hodnotí 

spolupráci s knihovnou i paní Nováková, která si naposledy vybrala téma reklama a ohlas 

u studentů byl dobrý. „Studentům se přednáška hodně líbila. Hlavně to vždycky přijímají lépe, 

když jdou mimo školu. Téma je pro ně hned atraktivnější. Mají změnu v nudných hodinách.“ 

Studenti působení knihovny na škole také vítají, protože se díky tomu dozví více o médiích a 

jejich nástrahách.  
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Bohužel knihovna gymnázia nic podobného neorganizuje, je jen zdrojem četby 

pro studenty. Ani knihy nebo časopisy zaměřené na média nenabízí.  

Představy o formě mediální výchovy 

 Ve výzkumu se autorka také zajímala o to, jak by si jednotliví respondenti představovali 

formu mediální výchovu na gymnáziu. Odpovědi byly různorodé. Jiný pohled na věc mají nejen 

různí učitelé, ale také vedení školy a samotní studenti. Jak bylo ukázáno v teoretické části této 

práce (podkapitola 1.3 Realizace a cíle mediální výchovy), ani odborníci na mediální výchovu 

se neshodnou a zastávají rozdílné přístupy.  

 Pedagožka Novotná si je ohledně mediální výchovy nejistá, neví, jak se studenty mluvit 

o aktuálním dění či o nových médiích. Proto si myslí, že zodpovědnost za mediální gramotnost 

dětí má především rodina. „Spíše si myslím, že by měla rodina vést k zodpovědnému chování. 

Co se to dítě naučí doma, to si pak odnáší do života. To, že my bychom jim tady něco říkali 

o médiích mi přijde spíše kontraproduktivní a škola má být hlavně apolitická. Proto na téma 

politika by vůbec se studenty neměla diskutovat.“. Ředitelka to vidí zcela jinak a 

na zodpovědnost rodičů se nemůže spoléhat, už jen z toho důvodu, že spolu teenageři a rodiče 

tráví málo času. Proto by toto téma měla určitě zastřešit škola. Avšak není si úplně jistá jak. 

„Nevíme, jak to pojmout, jak to vůbec zahrnout do učiva. Někteří si s tím ví rady, a to většinou 

mladší kolegové. Ale ti starší opravdu neví. Taky se asi bojí, že by se před studenty zesměšnili 

nějakou neznalostí toho, co je pro ně samozřejmé.“ Zde se znovu ukazuje generační problém 

jako kámen úrazu.  

Učitelka Holečková si myslí, že by mediální výchova měla zůstat jako průřezové téma. 

„Osobně bych to jako samostatný předmět nedávala. Momentálně probírám finanční 

gramotnost. To už se jede čtyři měsíce. Jedno téma. Myslím, že už jsou tím přehlceni a už je to 

ani tak nebaví. Asi je spíše lepší to vměstnat mezi něco. A tohle se dá vždycky, kamkoli a 

nenásilně.“ Pedagog Hejnyš to zase vidí jinak. „Myslím si, že by měl být předmět přímo 

zaměřený na média. Nevidím důležitější kompetenci, kterou by měli děcka na střední získat.“ 

Když ale zapřemýšlel, jak by se to dalo prakticky udělat, trochu se zarazil. Semináře určené 

pro vyšší ročníky jsou totiž dány podle maturit. Zřejmě nikdo by se nepřihlásil na seminář, který 

by u maturity nevyužil. To potvrdili také studenti. Proto pan Hejnyš došel k názoru, že by měla 
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být mediální výchova určena spíše pro mladší. „Spíše si myslím, že na nižším stupni je cesta. 

Tam by se to mělo dít v rámci češtiny a občanky. Tam ten prostor je. Třeťáky a čtvrťáky už ani 

člověk nezlomí, mají návyky z domova.“ Podobně to vidí také studenti. Lenka na toto téma řekla: 

„Já si myslím, že my v našem věku dokážeme nějak kriticky myslet. Ale ti mladší jsou takoví 

naivní, nemají kritické myšlení. U nich by určitě bylo přínosem, aby se něco o médiích dozvěděli. 

A taky u starších, myslím seniorů.“ V názoru na konkrétní formu mediální výchovy, tedy zda 

průřezové téma nebo předmět, se studenti rozcházeli, podobně jako pedagogové. Marek si 

myslí, že by předmět nebo seminář s názvem Mediální výchova byl populární a především, že 

je nutný, protože „hodně lidí si myslí, že ví dostatek. Ale já myslím, že to není pravda. 

Nikdy nevíš tolik informací třeba o fake news,“ na druhou stranu se ale obává postavení učitelů. 

„Já fakt nevím, jaké učitelé sdílí názory. Jak by to prezentovali. Já už jsem nad tím párkrát 

přemýšlel a opravdu nevím.“ Marek narazil na to, že při debatě o aktuálním dění sklouzává 

diskuse k osobním názorům, a to dle jeho názoru není dobře. V tomto bodě je celkem 

pochopitelný strach pedagožky Novákové, která se proto raději se studenty o aktuálních 

problémech nebaví vůbec. Také studentka Martina by uvítala, aby alespoň pravidelně v nějakém 

předmětu diskutovali o aktuálním dění, protože ona sama se na zprávy nedívá, proto by něco 

takového ocenila. Jiný názor má Vojta, který působí v televizi a nemyslí si, že by byl předmět 

nebo seminář zaměřený jen na média populární, protože „někteří si myslí, že toho ví hodně. 

Hlavně naše generace. Proto by si řekli, že by se tam nic nového nedozvěděli. Nebo je to prostě 

ani nezajímá.“ Uvítal by ale, aby v rámci ZSV se téma médií probíralo více. Je to zrovna 

předmět, kde by se to dle jeho názoru hodilo, protože se zabývá tématy o světě.  

Ředitelka gymnázia v tuto chvíli nevidí prostor pro vytvoření samostatného předmětu 

mediální výchova, jelikož učitelé nemají dostatečné vzdělání. „Něco takového by se mi líbilo. 

Smekám před gymnáziem Na Zatlance, co všechno oni pro mediální výchovu dělají. Ale my na to 

v tuto chvíli nemáme kapacity. Navíc zavedení nového předmětu by nutně znamenalo rozbití 

učebního plánu. A to je dost komplikovaný zásah.“ 

Všichni respondenti jsou zajedno ohledně různých přednášek na téma médií. Vítají to 

jak studenti, pro které je to zpestření běžného školního vyučování, tak učitelé, kteří jsou rádi, 

jelikož studentům alespoň něco vysvětlí odborníci. Avšak problém je, že se pedagogové 

zaměřují jen na přednášky nabízené městskou knihovnou, už se nedívají na jiné organizace, 
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které rovněž nabízí podobné přednášky. O přednášky jiných organizací mají zájem studenti. 

Marek sám zmínil jednu organizaci a hrozně by ji chtěl na školu dostat. V danou chvíli si 

bohužel na jméno nedokázal vzpomenout, ale jejich web má uložený doma na počítači.  

Studenti, učitelé i ředitelka mají o podobě školního časopisu a televize podobnou 

představu, avšak ne stejnou. V televizi by si studenti uměli představit tvořit také něco 

kontroverznějšího, ale nejsou si jisti, zda by to u vedení školy prošlo či, zda by se jich zastal 

nějaký učitel. Studenti píšící pro školní časopis by také uvítali, aby mohli v rámci slušnosti psát 

trochu útočněji. V tomto případě ale může zasáhnout vedení školy, jak se minimálně jednou 

stalo. Učitel Hejnyš a zástupci redakce časopisu vidí podobu časopisu velmi podobně. 

Nezávisle na sobě tvrdí, že by rádi, aby časopis vycházel taky on-line, alespoň na webu školy. 

Studenti by to však posunuli ještě dál a přemýšlí o stránce na Facebooku, kde by ve jménu 

časopisu přispívali.  

2. Komunikace mezi jednotlivými aktéry MV na gymnáziu 

Komunikace mezi jednotlivými aktéry na gymnáziu naráží na určité problémy. 

Především se jedná o generační problémy, kdy si nerozumí starší učitelé se studenty, ale také 

maturanti se žáky 8letého gymnázia v prvním ročníku. Generační problémy byly více popsány 

výše, proto na tomto místě již nebudou dále rozebírány.  

Komunikační problémy nastávají rovněž ve školním časopise při redakční práci. Jak již 

bylo zmíněno, redakci školního časopisu tvoří především studenti jedné třídy. Paní ředitelka to 

považuje za velkou komunikační výhodu, protože se třeba popoženou. Pedagog Hejnyš ale 

poukázal na určitý problém, který také potvrdili studenti. „Tím, že jsou v jedné třídě, tak 

nepotřebují ostřejší mantinely. Mají sice rozdělené funkce a formálně mají taky šéfredaktorku. 

Ale oni sami na to vždycky zapomínají a nemají přímo vyhraněné role při práci. Spíše si tak 

kecají všichni do všeho,“ řekl pedagog. Studentka Jana to víceméně potvrdila: „Je dost náročné 

vést skupinu lidí, vlastně kamarádů, aby něco dělali.“ Studentka Petra k tomu dále dodala: 

„Ono je to pro nás složité. Když většina té redakce je z jedné třídy, tak to pak bereme, že je to 

v našem kolektivu a není tam žádná autorita. Proto jsme potřebovali někoho, kdo by nás držel 

pod pokličkou.“ Pod pokličkou je drží právě pan učitel, díky němuž je domluva na lepší úrovni 

a studenti se nesnaží za každou cenu prosadit svůj názor. Ještě více by jim ale pomohlo, kdyby 
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v redakci měli někoho mimo jejich třídu, museli by na něj totiž brát ohled. 

Komunikační problémy nastávají také při diskusích o obsahu časopisu, o tom, jakou by daný 

článek měl mít formu, ale také kvůli termínům. „Je těžké vůbec se domluvit na termínu schůzky, 

kde se domlouváme, co a kdo bude psát. Ale nejhorší jsou deadliny. Protože je to třeba v sobotu, 

ale dorazí to až další sobotu. A pak se celé vydání posouvá. Na tom musíme popracovat,“ řekla 

Jana. Jakmile už jsou studenti domluveni, co a kdo bude psát, tak si do toho nemluví. Záleží 

na daném člověku, který ten článek píše, jaká bude jeho finální podoba.  

Podobné problémy ve školní televizi nejsou. Minimální neshody nastávají akorát 

při vymýšlení podkladového textu k videu, ale není to nic, co by studenti bez problémů 

nevyřešili. Zásadní komunikační problém však nastal při vyjednávání o vedení školní televize. 

Studenti by totiž uvítali jisté vedení, které jim teď chybí. Nikdo je do práce netlačí, a to by občas 

potřebovali. Jsou přesvědčeni o tom, že učitel, který jim pomáhal v začátcích školní televize, 

je má vést i teď, avšak „teď se o to nezajímá,“ řekla Veronika. Pan učitel Arnošt, kterého 

studenti zmiňují, na otázku, zda vede školní televizi, odpověděl takto: „Dalo by se to tak říct, 

ale přesnější bude, když řeknu, že jsem stál u jejího zrodu. Pomohl najít finance a zakoupit 

techniku nutnou k natáčení. Dnes koriguji hlavního aktéra. Říkám mu, jaké probíhají na škole 

akce, a on už sám si vybírá, o kterých natočí reportáž a sám si také vybírá komentátory. 

Finální video mi akorát pošle a já ho zveřejním na Youtube a na naše webové stránky.“ Dle 

jeho slov je přesvědčený o schopnosti studentů pracovat samostatně a bez větších zásahů 

či pomoci učitele. To ale z pohledu studentů není zcela pravda. Studenti však o nedostatku 

nikomu neřekli a pana učitele o důslednější vedení nepožádali. Paní ředitelka potvrdila slova 

pedagoga Arnošta a usoudila, že si studenti vystačí sami a jistou výpomoc potřebovali akorát 

v začátcích. 

3. Financování mediální výchovy na gymnáziu 

Otázka financování na škole nepředstavuje problém. „Není pro nás finančně náročné 

podporovat na škole mediální výchovu. Co se týče školního časopisu, tam výdaje jsou akorát 

na barevný tisk. To ale určitě není překážka dalšího rozvoje. Co se týče televize, tak tam byl 

akorát větší výdaj na vybavení. Ale podařilo se nám sehnat na to sponzorský dar. Ale i kdyby 

ne, tak jsme tak pyšní na to, že tu školní televizi máme, že by mi nebylo líto z prostředků školy 
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na to přispět a koupit to,“ řekla paní ředitelka. Financovat školení pro učitele pro ni rovněž 

nepředstavuje problém. Spíše vidí ředitelka překážky v malé nabídce školení a v malém zájmu 

o ně. O tom však bude práce pojednávat níže.  

4. Zájem jednotlivých aktérů o problematiku médií a realizaci mediální výchovy  

Zájem studentů 

 Studenti, se kterými autorka hovořila se o téma médií velice zajímali. Je nutné 

podotknout, že měli spoustu znalostí a v mediální problematice se orientovali. Proto jim přišlo 

téma médií důležité. Častokrát se ptají v hodinách na aktuální témata, jako např. v hodinách 

chemie, kde má učitel přehled, proto se dokáže vyjádřit k jakémukoliv tématu, které studenti 

zmíní. Vítají také všechny přednášky, jež se na škole konají. Už si ale nejsou jisti, jak moc se 

o téma médií zajímají jejich spolužáci a jaký mají přehled.  

 Ředitelka školy je přesvědčená o atraktivnosti tématu médií pro studenty, kteří by 

případné větší množství přednášek mediálních odborníků nebo novinářů na škole by určitě 

vítali. Podobně to vidí také pedagog Arnošt, který řekl: „Vyučuji tělocvik a ICT. K ICT se 

mediální výchova hodí více. Probíráme tam vše, co je spojeno s internetem a sociálními sítěmi. 

Ale také v tělocviku zmíním téma médií, konkrétně mám projekt Média a sport. Tady vidím 

na studentech velký zájem, především aktivní sportovci sdělovali své vlastní zkušenosti. Byla to 

docela zajímavá a živá debata. I třeba to téma sociálních sítí. Je to něco, čím ti studenti žijí, ale 

my jim ho přibližujeme zase z jiného pohledu. Takže si myslím, že o to zájem je.“ Také učitel 

Hejnyš nebo jeho kolegyně Holečková pozorují u studentů zájem o média. Sami se aktivně 

v hodinách ptají, chtějí rozebírat témata, která je zajímají a slyší je v médiích. Zrovna těmto 

dvěma učitelům nevadí ani se na kontroverzní témata bavit, proto v ně studenti mají jakousi 

důvěru. Bohužel učitelka Nováková se studenty nediskutuje a žáci to z ní zřejmě cítí, jelikož se 

jí na problematiku médií neptají. Z toho důvodu má pedagožka pocit, že se mladí vůbec o dění 

kolem sebe nezajímají. „Nemyslím si, že je téma médií pro studenty zajímavé. Pro ty mladší 

určitě ne, možná tak pro ty starší. Ale ani oni nemají zájem o svět kolem sebe. Nečtou zprávy, 

nesledují TV, je to bída. Snad jen pár výjimek se najde, kteří by se zajímali. Ale většina neotevře 

žádný tisk, jsou jen na FB. Možná snad aspoň něco čtou na webu.“ Proto ani nevidí smysl se 

se studenty o médiích bavit, nemyslí si, že to má nějaký účinek. Pedagožka Holečková zase 
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vnímá, jak jsou studenti na gymnáziu uvědomělí. Srovnává to totiž se základní školou, kde 

působila předtím. Tam byli spíše žáci ze sociálně slabších rodin a nové technologie využívali 

především na zábavu. „Tady ty děcka si více uvědomujou a využívají tu techniku hodně 

na vyhledávání informací, využívají to smysluplněji. Asi je to tím, že je to tady elita.“  

Zájem učitelů 

 Zájem učitelů se na gymnáziu liší. Někteří v mediální výchově vidí velký přínos a 

jakousi nutnost se studenty na toto téma diskutovat. Jiní učitelé v tom zase naopak smysl nevidí 

a spíše jim to přijde jako ztráta času, kterého mají málo. Pedagožka Nováková nemá zájem 

zabývat se tématem médií, a to právě z výše zmíněných důvodů – nevidí zájem ze strany 

studentů, a navíc má pocit, že na to nemá ve svých hodinách čas, a obává se mluvit 

o kontroverzních tématech. Opačný přístup má učitel Hejnyš, kterého téma médií baví a dělá to 

rád, jak vedení časopisu, tak diskuse o médiích v hodinách. Podobně to má učitelka Holečková, 

která se snaží spojit probírané učivo s aktuálními tématy. „Něco uslyším ve zprávách večer a 

jsem okamžitě schopna to použít. Přečtu si k tomu něco z knížky a hned to použiju na studenty.“ 

Snaží se pouštět studentům dokumenty nebo informace k tématům hledají přímo v hodině 

na různých webech. „Nedávno jsme třeba řešili homosexuály a jejich práva jako rodiče. Na tom 

jsme postavili celou hodinu v sociologii. Jeden ze studentů přinesl časopis, kde byl o tom článek. 

Další informace jsme pak hledali na internetu. Studenti viděli, jak se na každém webu dozví 

něco jiného. To je taky dobře. Aspoň jim dojde, že se nemůžou spoléhat na jeden zdroj. 

Snad teda…“ Pedagožka zmiňuje její kolegyni, která také učí ZSV a k médiím přistupuje 

se stejným zapálením jako ona. Obě se se studenty rády baví o médiích vždy, když je příležitost. 

Učitelka Holečková má ale takovou výuku málokdy naplánovanou, spíše reaguje na podněty 

studentů. „Oni třeba zjistí, že něco četli zajímavého a klidně tu hodinu, co mám připravenou, 

otočím a děláme to, na co se ptají.“ Je nutné uznat, že je velmi obdivuhodné, jak je pedagožka 

flexibilní a je schopna a ochotna reagovat na impulsy studentů. 

 Ředitelka u učitelů nevidí moc velký zájem. „Možná je to právě i proto, že je to 

rozdělené do tolika předmětů, že to nikdo z učitelů nevnímá jako svoji prioritu. Že je to vlastně 

nějaká součást toho předmětu. Necítí to jako stěžejní, co by měli děckám předat.“ 

Avšak přiznává rovněž malou nabídku těchto školení. Žádný z učitelů v mediální výchově 
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dle jejího názoru nevyniká. Ráda by ale někoho takového v pedagogickém sboru měla. Uznává, 

že někteří učitelé se snaží výuku oživit, a to právě zapojením médií, především ve výuce cizích 

jazyků. „Tím, že se výuka cizích jazyků týká různých problémů a aktuálního dění, jak světového, 

tak v Česku. Tak se tam hodně o médiích mluví, je tam na to prostor.“ Toto potvrzuje učitelka 

angličtiny paní Cábová, která často nosí do hodin časopisy, kde studenti následně hledají různé 

informace a pracují s nimi. „Taky studentům dávám za domácí úkol připravit nějaké téma, 

naposledy to byl třeba Brexit. Při prezentaci potom šlo vidět, že vyhledávali z různých zdrojů, 

hodně ze zahraničních a oficiálních. To šlo poznat podle informací, jaké měli. Tak třeba zjistili, 

jak česká média podávají velmi osekané informace. To si myslím, že jim otevřelo oči.“ Snaží se 

hodiny maximálně ozvláštnit, aby jen nevysvětlovala gramatiku a snažila se něco studentům 

takzvaně „nalít do hlavy“. Toho si všímají sami studenti, kteří jakoukoli změnu ve výuce vítají. 

„Jeden učitel nám do dějepisu často nosí dobové dokumenty, s nimi pak pracujeme. To se pak 

hned lépe učí než jen to slyšet od učitele. Je to určitě zpestření,“ zmínila Lenka. Přístup každého 

učitele je rozdílný a už záleží jen na něm, jak se k tématu staví a co by rád studentům předal.  

Zodpovězení hlavní výzkumné otázky 

 Na výzkumnou otázku „Jaké faktory vstupují do hry při vyjednávání o realizaci mediální 

výchovy na Gymnáziu v Třinci?“ se autorce podařilo odpovědět. Nejdůležitější faktor, který 

ovlivňuje všechny ostatní je věk. U učitelů jsou věkové rozdíly velké. Ty pak způsobují 

generační problémy. Věk učitelů ovlivňuje jejich zájem podílet se na mediální výuce. Jak ukázal 

výzkum, mladší učitelé jsou diskusi o médiích velmi otevření, téma je baví a zajímá. Nebojí se 

o tom se studenty bavit nebo dokonce změnit celou svou připravenou hodinu jen kvůli 

zajímavému podnětu od studentů. Nemají problém najít čas a prostor ve svých hodinách 

na mediální problematiku, protože se to hodí na různá témata. Snaží se spolupracovat s městskou 

knihovnou, která nabízí zajímavé přednášky na téma médií. Díky tomu pak mají studenti výuku 

jinou, zpestřenou. Oproti tomu starší pedagogové se tématu obávají a jedním z důvodů může 

být i jejich neznalost nových, sociálních médií. U studentů vidí nezájem o veškeré dění kolem 

nich, proto jim debata či výuka o médiích přijde zbytečná. Věk má vliv také na zájem studentů. 

Mladší studenti jsou více aktivní. Učitelé u nich vidí větší potenciál být otevřený problematice 

médií, z toho důvodu jim přijde smysluplnější zaměřit mediální výchovu právě na ně. 

Jakmile studenti mají zájem, dávají učitelům a redakci školních médií zpětnou vazbu, které si 
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právě všichni váží a je pro jejich práci podstatná. Jak faktor věku ovlivňuje ostatní faktory, jež 

vstupují do hry, znázorňují diagramy níže.  

Diagram č. 1: Faktory ovlivňující výslednou podobu mediální výchovy na škole  

 

 

Představy o formě mediální výchovy nejsou ovlivněny věkem jednotlivých aktérů. 

Ti učitelé, kteří vůbec vidí smysl v mediální výchově, se rozchází v názorech, zda má zůstat 

jako průřezové téma nebo má být jeden předmět či seminář povinný pro všechny. Studenti si 

také nejsou jisti. Někteří si myslí, že by to měl být samostatný předmět. Jiní zase, že by to 

pro ostatní nebylo zajímavé. Studenti se ale shodli v jednom – téma médií by se určitě nějakým 

způsobem mělo probírat, jelikož je to pro rozhodování člověka a jeho život v demokratické 

společnosti klíčové. Smysl vidí v přednáškách od externích organizací, které jsou nejen 

zpestřením běžné výuky, ale především by jim o médiích povídal někdo, kdo je na ně odborník.  

Cenzura vedení rovněž stojí mimo vliv věku, avšak přímo ovlivňuje školní časopis. 

Ten není vytištěn, pokud se tam objeví článek, který se paní ředitelce nelíbí. Takový případ se 

ve školním roce 2018/2019 stal jednou. Od té doby si studenti dávají větší pozor na to, o čem 

píší. Nechtějí, aby jejich práce byla zbytečná. Nepřímo však cenzura ovlivňuje rovněž školní 
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televizi. Studenti sice netočí nic, co by se někomu nemuselo líbit, ale rádi by uvítali alespoň 

tu možnost. Jsou si však vědomi toho, co se stalo v časopise, proto ani nic takového nezkouší.   

 

4.8      Diskuse výsledků výzkumu 

 V této části by autorka ráda porovnala výsledky svého výzkumu s výsledky jiných 

šetření. Zaměří se především na výzkumy, které jsou v této diplomové práci zmíněny 

ve 3. kapitole Realizace mediální výchovy na českých školách. A rovněž je doplní o detaily, 

které kvantitativní výzkumy poskytnout nemohou.  

Průzkumy organizace Jeden svět na školách, které realizuje společnost MEDIAN 

ukázaly jistou shodu s výzkumem v této práci. Ředitelé dotazovaní ve výzkumu z února 2017 

považují mediální výchovu za důležitou. Stejně jako ředitelka Gymnázia v Třinci, ta ale neví, 

jak výuku médií pojmout. Uvědomuje si, že je nutné, aby škola studentům určité vědomosti 

o médiích předala, nemá však pedagogy, kteří by v tomto oboru vynikali. Tato skutečnost 

ředitelku mrzí a doufá v lepší budoucnost, kdy se situace s každým nově přijatým učitelem 

zlepší. Výzkumy se dále shodují v realizaci školení pro učitele. Vedení třineckého gymnázia 

vidí spíše menší nabídku školení týkajících se mediální výchovy, z toho důvodu to učitelé moc 

nevyužívají (zmínila zhruba jednoho zájemce během šesti měsíců). Výzkum Jednoho světa 

na školách zjistil, že na 65 % škol se vyučující nezúčastnili žádného kurzu mediální výchovy 

(MEDIAN, 2017).  

Druhý zmíněný průzkum Jednoho světa na školách z února 2018 se také shoduje 

se zjištěními tohoto výzkumu. Učitelé v šetření MEDIANu označují mediální výchovu jako 

důležitou, ale neshodnou se v tom, jak by měla mediální výchova vypadat, podobně jako učitelé 

na Gymnáziu v Třinci. Ne všichni učitelé na tamějším gymnáziu jsou však přesvědčeni o smyslu 

mediální výchovy. Jelikož si myslí, že studenti nemají zájem o dění kolem sebe, nesledují žádná 

média a ve výsledku by byla taková výuka spíše kontraproduktivní a od médií by je ještě více 

odradila. Co se týče školení, i zde panuje shoda mezi danými výzkumy. Ve výzkumu společnosti 

MEDIAN 63 % dotázaných se nezúčastnilo školení zaměřených na mediální výchovu, podobně 

jako učitelé na gymnáziu. Ti se často školení neúčastní především z nedostatečné nabídky těchto 

kurzů. Kromě toho je dalším důvodem neúčasti na školeních zařazení mediální výchovy jako 
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průřezového tématu. Pedagogové tak necítí jako svou povinnost zrovna o médiích se studenty 

diskutovat. Mediální výchovu vidí jen jako doplněk ke standartní výuce, a proto nemají potřebu 

se v tomto směru školit. Soulad dále můžeme najít v odůvodnění, proč mediální výchově není 

věnováno více pozornosti. Ve výzkumu Jednoho světa na školách více než 4/5 vyučujících 

jmenují tyto hlavní důvody: nedostatek času na průřezová témata, mediální výchova není 

vnímaná jako důležitá v českém školství a vyučující si nejsou jisti svými znalostmi a 

dovednostmi (MEDIAN, 2018a). Velmi podobné výsledky ukázal také výzkum na Gymnáziu 

v Třinci. Nedostatek času a prostoru zmínili nejen učitelé, ale také vedení školy. Paní ředitelka 

rovněž poukázala na nedostatečné znalosti vyučujících v oblasti médií (z čehož plyne jistý 

strach z výuky tohoto tématu). Navíc zmínila starší věk učitelů, který hraje podstatnou roli 

v pojetí mediální výchovy na gymnáziu. Věk má ve výsledku vliv na to, zda vůbec učitelé chtějí, 

a především nebojí se, diskutovat se studenty o nástrahách médií a nových technologií.  

Výzkum České školní inspekce z listopadu 2018 zjistil, že většina škol spolupracuje 

s různými externími organizacemi při realizaci mediální výchovy. V 90 % případů to jsou právě 

knihovny, což odpovídá také třineckému gymnáziu, kde vedení, pedagogové i studenti oceňují 

spolupráci s knihovnou. Studenti by dokonce uvítali spolupráci s jinými externími 

organizacemi, protože jim předají zajímavé informace, jež učitelé nemají. Ve výzkumu ČŠI 

většina oslovených ředitelů uvedla optimální finanční prostředky jako možnost zlepšení 

realizace mediální výchovy na jejich škole. Tento problém na Gymnáziu v Třinci nemají, financí 

mají dostatek a vždy se na školení nebo zaplacení hostů pro přednášky najdou. Podobně jako 

výzkum Jednoho světa na školách, také respondenti v šetření České školní inspekce uvedli jako 

jeden z hlavních cílů mediální výchovy kritické hodnocení informací z médií a kritické 

přemýšlení o obsahu médií (Česká školní inspekce, 2018). Rovněž Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia zmiňuje mezi hlavními cíli mediální výchovy kritický odstup 

od mediálních obsahů a kritické nakládání s médii (RVP G, 2007).  

Shoda mezi výzkumy se rovněž našla v zajímavém konstatování studentů, že média mají 

větší vliv na celou společnost než na jejich vlastní osobu. Studentka Lenka při rozhovoru přímo 

řekla: „Já si myslím, že my v našem věku dokážeme kriticky myslet. Ale ti mladší jsou takoví 

naivní, nemají kritické myšlení. U nich by určitě bylo přínosem, aby se něco o médiích 

dozvěděli.“ Tím se potvrzuje teorie W. Phillipse Davisona, se kterou přišel už v roce 1983 a 



58 
 

označil ji jako „efekt třetí osoby“. Spočívá v tom, že lidé přisuzují intenzivnější vliv médií 

na třetí osoby než na sebe samé a své známé (Davison, 1983).  

Doporučení pro školy, které Česká školní inspekce napsala v závěru svého výzkumu (ve 

stručnosti jsou sepsány i v této práci ve 3. kapitole) odpovídají z části tomu, na co se chce 

zaměřit také Gymnázium v Třinci. Škola chce rozšiřovat množství učitelů, kteří se budou 

věnovat mediální výchově tím, že bude přijímat mladší učitele, kterým je toto téma blízké a 

bude je podporovat v jejich rozvoji. Rovněž chce škola více realizovat besedy a přednášky 

pořádané externími odborníky.  

Kromě výzkumů zmíněných výše se problematikou mediální výchovy zabývaly některé 

diplomové práce. Autorka si pro porovnání vybrala jednu s názvem Mediální výchova pohledem 

žáků, která byla zpracována na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Autorka Kristýna 

Jindrová se mimo jiné studentů ptala, jak si představují ideálního učitele mediální výchovy. 

Studenti by upřednostnili, aby mediální výchovu vyučoval odborník z praxe, který tématu dobře 

rozumí. Nicméně si uvědomovali, že to moc dobře nejde zařídit. Proto by uvítali více přednášek 

a besed s takovými odborníky, třeba novináři (Jindrová, 2018). Podobný názor mají také 

studenti z třineckého gymnázia, kteří by viděli větší přínos v besedách s odborníky 

než rozebíráním publicistického stylu v hodinách češtiny, což je právě jedna z částí mediální 

výchovy.  

Ve výzkumu této diplomové práce pedagožka Holečková narazila a v praxi ukázala 

teorii vědomostních propastí, která je s nástupem nových médií ještě více prohloubená. 

Potvrdila, že studenti na gymnáziu využívají své chytré telefony a nová média smysluplněji, 

často je používají na vyhledávání informací a více si uvědomují jejich sílu. Porovnává to se žáky 

na základní škole, kde působila předtím. Děti tam byly spíše ze sociálně slabších rodin a nové 

technologie využívaly častěji, a především pro zábavu. Právě teorie vědomostních propastí 

ukazuje, jak děti z ekonomicky slabších rodin tráví s novými médii více času než děti 

z ekonomicky lépe situovaných rodin, kteří čas s novými technologiemi využívají smysluplněji 

(Richtel, 2012). 
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4.9      Shrnutí 

 Tato diplomová práce se zaměřila na proces a výsledek vyjednávání různých aktérů 

o podobě mediální výchovy na Gymnáziu v Třinci. Sledovala, jaké faktory vstupují do procesu 

vyjednávání, jak probíhá komunikace mezi jednotlivými aktéry a jejich zájem o mediální 

výchovu a jaké je její financování. Výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů 

s vedením školy a předem vybranými učiteli a formou skupinových rozhovorů se studenty.  

 Výzkum poukázal na nejpodstatnějším faktor, který do celého procesu vstupuje, a to věk 

jednotlivých aktérů. Čím jsou učitelé starší, tím mají o výuku mediální výchovy menší zájem a 

ve výsledku nejsou schopni pro ni najít ve svých hodinách čas a prostor. Je však nutné uznat, že 

jsou pro ně nová média cizí. Často neznají a nechápou podstatu Facebooku nebo Twitteru, což 

jsou sociální sítě, které studenti maximálně ovládají. Proto se nemůžeme divit jejich obavám 

z diskusí se studenty. Čím jsou naopak učitelé mladší, tím mají větší zájem, protože si 

uvědomují, jak je problematika médií důležitá. Nemají problém najít ve svých hodinách čas a 

prostor, jelikož dokáží tématiku médií tzv. „napasovat“ na jakékoli jiné téma. Dokonce se ani 

nebojí o médiích se studenty diskutovat, sami mají k sociálním sítím a novým technologiím 

blízko. Věk je také podstatný u studentů, především pro tvorbu školních médií. Nejstarší a 

nejmladší studenti na gymnáziu mají mezi sebou věkový rozdíl osm let. Proto je pro redakce 

obtížné psát a natáčet něco, co zaujme všechny věkové kategorie.  

 Důležitá je spolupráce s městskou knihovnou, která nabízí škole přednášky na různá 

témata. Škola této nabídky většinou využívá, a to již několik let. Přednášky oceňují jak učitelé, 

tak studenti. Pro učitele je to příležitost, jak běžné vyučování ozvláštnit, a navíc přednášející 

může vysvětlit studentům problematiku, na kterou si učitel netroufá, např. fake news. 

Pro studenty je to změna, většinou jdou na přednášku mimo budovu školy a oceňují to, protože 

se zajímavou formou dozvědí poněkud jiné informace než ve škole.  

 Výzkum ukázal, že komunikace mezi jednotlivými aktéry má určité rezervy. Především 

jsou to generační rozdíly, které komunikaci mezi učiteli a studenty ztěžují. Na povrch také vyšel 

problém v komunikaci při redakční práci v časopise. Redakce je především složená z jedné 

třídy, nemají tudíž žádnou autoritu, která by za ně rozhodla, proto je pro ně obtížné domluvit se 

a dohodnout. Často jejich schůzky končí lehkým dohadováním se. Tento problém si redakce a 
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učitel, který je vede, uvědomují, proto se snaží najít do týmu nové, mladší členy, na které by 

museli brát ohled. Tím by se celá jejich komunikace zefektivnila.  

 Autorka hodnotí celkově výzkum pozitivně. Přinesl jí odpovědi na výzkumné otázky a 

připojil širší informace, které doplňují kontext dané problematiky. Z toho důvodu byl také 

zvolen kvalitativní výzkum, pro který jsou menší odchylky a detaily důležité.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se snažila popsat, jaké konkrétní podoby mediální výchova 

na Gymnáziu v Třinci nabývá a čím je to ovlivněno. Cílem bylo ukázat, které faktory vstupují 

do procesu vyjednávání o finální podobě mediální výchovy na konkrétním gymnáziu.  

Výzkumu předcházela teoretická část, která měla poskytnout kontext pro kvalitativní 

výzkum prováděný na Gymnázium v Třinci. Díky důkladné rešerši autorka zjistila obecnější 

poznatky o mediální výchově a mediální gramotnosti, např. o jejich definicích a přístupech, 

jejich historii i současném pojetí, výzvách, před kterými stojí nebo podmínkách pro realizaci 

mediální výchovy na českých školách. Vzhledem k tomu, že přístupy k mediální výchově jsou 

rozdílné a odborníci se v definicích mediální gramotnosti rozcházejí, není divu, že i jednotliví 

aktéři, kteří mohou vstupovat do rozhodování o podobě a obsahu mediální výchovy 

na Gymnáziu v Třinci, mají na to odlišné pohledy.  

Praktická část odhalila, jaké faktory vstupují do procesu vyjednávání o konečné podobě 

mediální výchovy na třineckém gymnáziu. Výzkum se také zaměřil na komunikaci jednotlivých 

aktérů a jejich zájem o mediální výchovu. Zajímavým zjištěním bylo, že věk je faktor, 

který nepřímo rozhoduje o výsledné podobě mediální výchovy. V případě učitelů věk určuje, 

jak budou přistupovat k novým médiím. Zda je chápou či k nim mají odstup. To ovlivňuje 

rovněž jejich představy a zájem o mediální výchovu. Větší generační rozdíl dále vytváří 

komunikační problémy mezi učiteli a samotnými studenty. Těžko hledají společnou řeč, 

nerozumí si a ve výsledku mají rozdílný pohled na současný svět. To se odráží v diskusích 

o médiích. Proto se obě strany těmto debatám raději vyhýbají. Učitelé se bojí, že by mohli 

ukázat neznalost toho, v čem se studenti jasně orientují. Navíc ani nevidí u studentů zájem o dění 

kolem nich, proto jim přijde probírání médií ve výuce až zbytečné. Naopak studenti vycítí, že se 

o tom s nimi daný učitel nemá chuť bavit a ve svých hodinách si na to nevytvoří prostor. 

Jiný přístup mají učitelé mladší, kteří jsou blíže nejen novým technologiím, ale také studentům, 

kterým lépe rozumí. Proto veškeré diskuse probíhají v poklidu a konstruktivně. Učitelé se nebojí 

o médiích a jejich nástrahách mluvit, na podněty od studentů reagovat a upravit svou výuku. 

Nemají ani problém najít ve své výuce na mediální výchovu prostor, protože je to téma, 

které se dá použít více méně všude.  
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Zájem studentů je na třineckém gymnáziu rovněž různý. Studenti, kteří se podíleli 

na výzkumu byli znalí médií, uvědomovali si jejich vliv ve společnosti, tudíž i důležitost 

mediální výchovy. Stejně jako učitelé, také studenti se rozcházeli v představách, jak by mediální 

výchova měla vypadat. Studenti si totiž nebyli jisti, jak by takový předmět byl u jejich spolužáků 

oblíbený a zda by měli o seminář zaměřený na média zájem. Shodli se však na tom, stejně jako 

ostatní účastníci výzkumu, že největší potenciál a přínos vidí v přednáškách s odborníky na téma 

médií, protože ti jediní jim dokáží zajímavou formou předat důležité informace.   

Je nutné podotknout, že třinecké gymnázium dělá pro mediální výchovu spoustu věcí, 

avšak ne dostatek. Existují možné cesty ke zlepšení. Autorka by třineckému gymnáziu 

doporučila, aby učitelé, kteří projeví zájem o mediální výchovu, byli maximálně podpořeni. 

V tuto chvíli je mediální výchova roztříštěna mezi několik předmětů a většina učitelů to bere 

jen jako okrajovou záležitost. I když si někteří pedagogové uvědomují, jak je téma médií 

v dnešní společnosti důležité, nevěnují se tomu tak, jak by chtěli. Nebylo by vhodné, i dle 

poznatků, které autorka rešerší zjistila, aby mediální výchova byla vyučována jako samostatný 

předmět. Doporučuje proto, aby alespoň jeden učitel se mediální výchovou doopravdy zabýval. 

Chodil pravidelně na školení, tvořil pro studenty zajímavé hodiny a zval pravidelně na školu 

přednášející.  Pro realizaci v praxi by však bylo vhodnější, aby se všichni učitelé jednoho 

předmětu více zaměřili na mediální výchovu. Díky tomu by studenti na celém gymnáziu byli 

mediální výchovou zasaženi, a to v jednom určitém předmětu. Vzhledem ke zjištěním 

z výzkumu a znalostem místních pedagogů, autorka doporučuje předmět Základy 

společenských věd. Díky tomuto zásahu by mediální výchova byla zodpovědností jednoho 

(nebo jedné skupinky) a nebyla by už jen okrajovým tématem všech.  

Bylo by zajímavé sledovat, zda školy, kde se mediální výchově soustavně věnuje jeden 

pedagog či skupina pedagogů, mají lepší úroveň výuky tohoto tématu, zda studenti dosahují 

vyššího stupně mediální gramotnosti a jaký mají ve výsledku k médiím přístup. To už by však 

bylo cílem jiné práce.  

Jelikož je výzkum proveden jen na jednom gymnáziu, není možné jeho výsledky 

zobecňovat. I přesto je autorka přesvědčena, že výzkum čtenářům poskytl zajímavé informace 

a představu o tom, jak k mediální výchově přistupuje jedno konkrétní gymnázium. Daná zjištění 
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může využít především Gymnázium v Třinci, kterému autorka ukázala možnou cestu 

ke zlepšení stavu mediální výchovy na škole. Díky výzkumu autorka lépe pochopila fungování 

mediální výchovy v praxi, čehož nemohla dosáhnout jen rešerší. Teorie jí sice ukázala 

nejednotnost uchopení a přístupů k mediální výchově, avšak až v rámci výzkumu zjistila, 

jak musí být problematické pro ředitele školy, který není mediální odborník, zvolit vhodný 

přístup k mediální výchově. I z toho důvodu je autorka přesvědčena o nutné revizi mediální 

výchovy jako průřezového tématu v rámcových vzdělávacích programech. Učitelé a vedení škol 

by jistě více ocenili konkrétnější popis obsahu mediální výchovy, jednotný katalog vhodných 

materiálů k výuce a více školení, kterých by se mohli účastnit. Zůstává však problém nedostatku 

prostoru pro výuku průřezových témat, proto je žádoucí jistá redukce vzdělávacích programů, 

díky čemuž by na průřezová témata zbylo více času.  
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SUMMARY 

The aim of this diploma thesis was to find out what factors come into the process of 

negotiation over the form of media education at Grammar School in Trinec. The author has 

decided for qualitative research because she wanted to uncover connections and as a result to 

understand the whole problematics of media education at one school. She chosen to use 

semi-structured interviews for teachers and the school management. For students she used focus 

groups. Thanks to this combination the author managed to understand the point of view of all 

actors.  

  The research has shown that age is a factor that indirectly determines the final form 

of media education. In case of teachers the age identifies what is their position towards new 

media, if they understand it or not. This influences their whole attitude towards media education. 

Older teachers fear conversations about new technology because the students might know more 

than them. The situation is very different with younger teachers who understand new media and 

are closer to students. These teachers are not afraid to talk with their students about media. 

Furthermore, they can be very flexible in this area because they can fit the media topic on any 

other topic in their teaching agenda.  

 Although most of the participants in the research agreed that media education is very 

important in current world, they could not agree about the best form of media education. 

Some of them thought that the best would be to have a separate subject. Others would prefer to 

keep it as a cross-cutting topic. All the participants think that great form of media education are 

external lectures. Because externals can tell the students a lot of new information and 

for the students it is a certain variegation to a regular school day.  

 Although Grammar School in Trinec tries to do a lot in media education there is always 

a way for improvement. The author would recommend having at least one teacher who would 

focus on media education. It would be one´s main responsibility instead of everybody´s 

marginal theme. As a result, it would improve the whole media education at school.  
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Mediální výchova je jedním z průřezových témat, které se v českém školství objevuje v rámcových 

vzdělávacích programech jak v základním, tak ve středním vzdělávání. Gymnázia mohou podle platných 

dokumentů v současnosti integrovat mediální výchovu do výuky různými způsoby – průřezově, 

projektově, formou volitelného předmětu, či kombinací zmíněných možností. Právě Gymnázium v Třinci 

zvolilo zajímavou cestu, a to kombinovanou. Na škole studenti tvoří školní časopis Ámos a také nově 

funguje školní televize GymtriTV. Žáci se zapojují do různých projektů a soutěží spojených s médii. 

Samotnou mediální výchovu praktikují jako průřezové téma i v jiných vyučovaných předmětech, 

především v předmětu Základy společenských věd. Tuto školu si autorka vybrala právě z těchto důvodů, 

gymnázium totiž pozoruhodně kombinuje různé formy mediální výchovy a je proto zajímavé sledovat, 

jaké faktory se podílejí na formování realizace mediální výchovy.   

Dosavadní výzkumy týkající se realizace mediální výchovy na školách (např. provedené agenturou 

Median pro společnost Člověk v tísni v r. 2017 a 2018) byly spíše kvantitativního charakteru. Rozsáhlé 

šetření na toto téma ve školním roce 2017/2018 provádí také Česká školní inspekce. Tato diplomová 

práce chce na tyto výzkumy navázat a prozkoumat realizaci mediální výchovy na konkrétní škole více do 

hloubky. Sledovat tedy kromě toho, jak je mediální výchova realizována, bude i to, co na finální podobu 

této realizace má vliv – ať už ze strany učitelů, ředitele či samotných žáků/studentů. Realizaci mediální 

výchovy na konkrétní škole v minulosti zkoumaly pomocí případové studie i jiné diplomové práce (např. 

z roku 2017 s názvem Školní média v životě školy nebo Výchova pro život s médii jako součást 

formálního vzdělávání z roku 2009). Tato diplomová práce se jimi inspiruje a zároveň si klade za cíl 

podrobněji prozkoumat podobu mediální výchovy jako výsledek vyjednávání více stran (studentů, 

učitelů, vedení školy). 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  
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Cílem diplomové práce je zjistit, jaké nejrůznější vlivy vstupují do hry při vyjednávání o realizaci 

mediální výchovy na Gymnáziu v Třinci. Díky zahrnutí různých aktérů do tohoto procesu a využití 

různých technik sběru dat bude například sledováno, jak bylo o podobě mediální výchovy vyjednáváno 

mezi vedením školy, učiteli a případně také studenty, jaké další vlivy se na její nynější podobě podepsaly, 

zda například samotní učitelé mají potřebné kompetence k její realizaci, jak se s přípravou na vyučování 

potýkají, jaké překážky musí překonávat, jakou mají motivaci a očekávání od výuky nebo podmínky pro 

její realizaci.  Dále bude sledována perspektiva studentů – jak celou výuku oceňují, jestli se snaží o podobě 

mediální výchovy vyjednávat a zda na základě zpětné vazby od studentů učitelé svou výuku nějakým 

způsobem upravují. Diplomová práce by tedy měla zejména objasnit proces, v rámci něhož se podoba 

mediální výchovy na škole utvářela a případně dále mění podle aktuálních potřeb a vyjednávacích pozic 

jednotlivých aktérů.  

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

Úvod 

1. Teoretická část 

I. Mediální výchova a mediální gramotnost (různá pojetí mediální gramotnosti, cíle mediální 

výchovy a její podoby ve vzdělávacích systémech) 

II. Podmínky pro realizaci mediální výchovy v ČR (vývoj, přehled dostupných publikací a 

dokumentů MŠMT, aktuální situace, podmínky pro rozvoj mediální gramotnosti a 

případné budoucí změny) 

III. Realizace mediální výchovy na českých školách (dostupné výzkumy a šetření)  

2. Praktická část 

I. Popis metodologie a zvoleného přístupu (principy kvalitativního přístupu, popis zvolené 

výzkumné techniky, výzkumné otázky, cíl výzkumu) 

II. Popis výběru vzorku, sběru dat, organizace a zpracování dat 

III. Výsledky výzkumu 

Závěr  

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Autorka bude vycházet z rozhovorů s učiteli, ředitelkou a skupinových rozhovorů se žáky/studenty. 

Podkladem bude také školní vzdělávací program a dokumenty, které se týkají mediální výchovy na dané 

škole.  

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Autorka si vybrala metodu případové studie, která umožní do hloubky prozkoumat různé aspekty 

realizace mediální výchovy na konkrétní škole. Bude tedy použit kvalitativní přístup (polostrukturovaný 

rozhovor a focus groups). 

Škola je výzkumu otevřena, a to především z toho důvodu, že je autorka tamější bývalou studentkou. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů 

je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

BUCKINGHAM, David. Media education: literacy, learning, and contemporary culture. Cambridge: 

Polity Press, 2003, xii, 219 s. ISBN 0-7456-2830-3.  

Kniha popisuje změny v mediální výchově, život mladých lidí a také různé zásady, na kterých by se 

měly zakládat mediální učební osnovy. 
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FRASER, Pete a Jonathan WARDLE. Current perspectives in media education: beyond the manifesto. 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1137300201. 

Na rozdíl od jiných literatur, tato kniha nabízí různé pohledy na mediální výchovu a shrnuje je všechny 

v jedné publikaci. Tím dává možnost čtenáři udělat si jasnější obraz různých přístupů k mediální 

výchově.  

 

FRAU-MEIGS, Divina, Irma VELEZ a Julieta Flores MICHEL. Public policies in media and 

information literacy in Europe: cross-country comparisons. London and New York: Routledge, 2017. 

ISBN 978-1138644373. 

Tato kniha nabízí analýzu evropských politik v oblasti mediální a informační gramotnosti.  

 

JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 

2007, 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6.  

Kniha obsahuje příspěvky, které jsou rozděleny do třech oddílů: mediální gramotnost, mediální výchova  

a média. Sborník příspěvků také řeší vazby mezi těmito oddíly.  

 

MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-

315-4. 

Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování 

médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti. 

 

PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4624-0. 

Kniha se zabývá konkrétní možnou realizací mediální výchovy jako průřezového tématu v předmětech, 

jako jsou dějepis, výtvarná výchova a český jazyk a literatura.  

 

SLOBODA, Zdeněk. Mediální tvorba v kontextu vzdělávání: na příkladu česko-německého mediálně-

pedagogického projektu o genetice. Brno: Barrister & Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-28-0. 

Kniha představuje použití metody mediální tvorby zaměřené na téma prostředí školy a vzdělávání. Má 

teoretické zasazení, ale především ukazuje praktické využití tvorby médií a jejich reflexe v procesu 

vzdělávání. 

 

Metodologie:  

 

DVOŘÁK, Dominik, STARÝ, Karel, URBÁNEK, Petr a CHVÁL Martin. Malá škola: případová studie 

vzdělávání. Pedagogická orientace. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 20, č. 3, s. 5-23. ISSN 1211-

4669. 

Studie zkoumá vyučování na konkrétní základní škole po změně základního vzdělávání v České republice 

v roce 2007. Studie používá kvalitativní i kvantitativní metody sběru dat.  

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. 

ISBN 978-80-262-0219-6.  

Kniha je hlavní učebnicí kvalitativních metod výzkumu. Popisuje základní metody sběru dat, jejich 

kódování, vyhodnocování a interpretaci.  
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MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 

2015, roč. 65, č. 2, s. 113-142. ISSN 2336-2189. 

Metodologická studie popisuje hlavní typy případových studií, ale především jednotlivé etapy vytváření 

případové studie, koncipování projektu případové studie, výběru, sběru a analýze dat a také vyhodnocení 

získaných výsledků.  

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

ČEKANOVÁ, Hana. Vzdělávání učitelů v oblasti mediální výchovy v ČR se zaměřením na situaci na 

gymnaziální úrovni. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra 

mediálních studií. 

 

FRAIOVÁ, Anna. Mediální výchova a digitální gramotnost nevidomých středoškoláků. Praha, 2014. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. 

 

PAUZAROVÁ, Kateřina. Mediální gramotnost a mediální výchova jako témata odborného výzkumu. 

Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. 

 

PITTNEROVÁ, Veronika. Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Zlín, 2009. 

Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických 

věd.  

 

ROČŇÁK, Jakub. Mediální výchova na školách - kriticko-analytický či produkční přístup. Praha, 2012. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. 

 

STOSZKOVÁ, Šárka. Mediální výuka na českých školách: Postoje vedení škol k rozvoji mediální 

gramotnosti. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum 

školského managementu. 

 

ŠÍMOVÁ, Eva. Multimediální a projektová výchova a její vliv na očekávání učitele předmětu a na postoje 

a názory studentů střední školy s technickým zaměřením. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. 

 

TROLLEROVÁ, Tereza. Školní média v životě školy. České Budějovice, 2017. Diplomová práce. 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd. 

 

WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 

2017. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: Mgr. Lucie Šťastná 
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Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: ŠVP Gymnázia v Třinci – část s průřezovým tématem mediální výchova 

Příloha č. 2: Přepis rozhovorů 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

4LETÉ GYMNÁZIUM 

1. MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE 

a. Španělský jazyk  

- 4. ročník 

b. Informatika 

- Zdroje a vyhledávání informací 

c. Seminář z anglického jazyka 

2. MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAM 

a. Český jazyk a literatura 

- 1. ročník – stylistika  

b. Německý jazyk 

- 4. ročník – B1 

c. Matematika 

- Posloupnosti a řady 

d. Informatika 

- 1. ročník – Aplikační software pro práci s informacemi 

- 4. ročník – Zdroje a vyhledávání informací 

3. UŽIVATELÉ 

a. Český jazyk a literatura 

- 2. ročník – prostěsdělovací styl 

b. Anglický jazyk 

- 1. – 4. ročník 

c. Německý jazyk 

- 2. ročník A1-A2 

d. Španělský jazyk 

- 3. ročník 
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e. Informatika 

- 4. ročník – Zdroje a vyhledávání informací 

4. ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ 

a. Informatika 

- 4. ročník – Zdroje a vyhledávání informací 

b. Hudební výchova 

- 2. ročník – Recepce a reflexe 

c. Tělesná výchova 

- Důležité pojmy a témata z teorie tělesné kultury 

5. ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH 

a. Informatika 

- 4. ročník – Zdroje a vyhledávání informací 

b. Dějepis 

- 3. ročník – Moderní doba II – Soudobé dějiny 

c. Základy společenských věd 

- 2. ročník – Základy teorie státu 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

6LETÉ GYMNÁZIUM 

1. KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- 4. ročník – Funkční styl prostěsdělovací 

b. Informatika 

- 6. ročník – Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 

c. Fyzika  

- 5. ročník – Astrofyzika  

2. INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY 

a. Informatika 

- 6. ročník – Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 
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3. STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- 4. ročník – Funkční styl prostěsdělovací 

b. Anglický jazyk 

- 6. ročník 

4. VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- 4. ročník – Funkční styl prostěsdělovací 

b. Informatika 

- 6. ročník – Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 

5. FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI 

a. Český jazyk a literatura 

- 4. ročník – Funkční styl prostěsdělovací 

d. Dějepis 

- 3. ročník – Moderní doba II – Soudobé dějiny 

e. Základy společenských věd 

- 2. ročník – Základy teorie státu 

6. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ 

a. Anglický jazyk 

- 3. – 5. ročník 

b. Španělský jazyk 

- 2. – 6. ročník 

c. Informatika 

- 3. ročník – Aplikační software pro práci s informacemi 

d. Fyzika 

- 1. ročník – Vesmír  

e. Seminář z anglického jazyka 

- 5. ročník – konverzace  

- 6. ročník – konverzace a cvičení  

f. Seminář ze španělského jazyka 
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- 5. ročník – konverzace  

- 6. ročník – konverzace a cvičení  

7. PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU 

- Pokryto předmětem Tělesná výchova 

8. MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE 

a. Anglický jazyk 

- 2. ročník 

b. Informatika 

- 6. ročník – Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 

9. MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAM 

a. Matematika 

- 2. ročník – Funkce  

- 6. ročník – Posloupnosti a řady 

b. Český jazyk a literatura 

- 3. ročník – Stylistika  

c. Český jazyk a literatura 

- 4. ročník – Funkční styl prostěsdělovací 

d. Informatika  

- 2. ročník – Prezentace  

10. UŽIVATELÉ 

a. Anglický jazyk 

- 1. – 2. ročník 

b. Informatika 

- 6. ročník – Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 

11. ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- 2. ročník – Funkce projevu 

b. Informatika 

- 6. ročník – Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 

c. Hudební výchova 
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- 4. ročník – Recepce a reflexe 

d. Tělesná výchova  

- Důležité pojmy a témata z teorie tělesné kultury  

12. ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH 

a. Dějepis 

- 5. ročník – Moderní dějiny II – Soudobé dějiny 

b. Základy společenských věd 

- 4. ročník – Základy teorie státu 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

8LETÉ GYMNÁZIUM 

1. KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- Prima – Komunikační a slohová výchova, literární výchova, jazyková 

výchova 

- Sekunda – Jazyková výchova 

- Tercie – Jazyková výchova  

b. Anglický jazyk 

- Oktáva – B2 

c. Matematika 

- Sekunda – Úměrnosti  

2. INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY 

a. Český jazyk a literatura 

- Prima – Komunikační a slohová výchova 

- Sekunda – Jazyková výchova, literární výchova, komunikační a 

slohová výchova 

- Tercie – Jazyková výchova 

- Kvarta – Literární výchova 

3. STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura  
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- Tercie – Komunikační a slohová výchova 

- Kvarta – Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova 

b. Anglický jazyk  

- Sexta – B1-B2 

4. VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- Tercie – Komunikační a slohová výchova 

- Kvarta – Komunikační a slohová výchova 

5. FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI 

a. Český jazyk a literatura 

- Tercie – Komunikační a slohová výchova 

- Kvarta – Komunikační a slohová výchova 

b. Anglický jazyk 

- Sexta – B1-B2 

c. Dějepis  

- Kvarta – Moderní doba II – Situace po 2. světové válce 

d. Fyzika 

- Sekunda – Pohyb  

e. Výchova ke zdraví 

- Prima – Chování za mimořádných okolností  

6. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ 

a. Český jazyk a literatura 

- Kvarta – Komunikační a slohová výchova 

b. Anglický jazyk 

- Kvinta – B1 

- Sexta – B1-B2 

7. MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY 

a. Matematika 

- Kvarta – Funkce  
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8. UŽIVATELÉ 

a. Německý jazyk 

- Septima – B1 

b. Španělský jazyk 

- B1 

9. ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH 

a. Anglický jazyk 

- Sexta – B1-B2 

b. Dějepis 

- Kvarta – Moderní doba II – Situace po 2. světové válce 
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PŘÍLOHA Č. 2 – PŘEPIS ROZHOVORŮ 

Učitel HEJNYŠ  

Jaká je vaše specializace? 

Čeština, dějepis. Ale teď učím jen dějepis. 

Jak jste se dostal k vedení školního časopisu? 

Jak to bylo úplně původně? Tady na gymnáziu se mě to našlo asi tak samo. Mám pocit.. Teď 

nevím, jestli byla první paní ředitelka, která mě poprosila, ať to dělám. Nebo přišly dřív děcka. 

Nebo to bylo tak současně. Dříve to dělala kolegyně, co je teď na mateřské, místo které jsem 

nastoupil. A teď přesně nevím, kdo byl dříve, jestli ředitelka nebo děcka. Ale asi tak nějak 

současně přišli, že potřebují někoho, kdo to zastřeší. 

A proč zrovna vy? 

Nevím. Možná jsem někde řekl, že v Brně, kde jsem učil na gymnáziu, tak tam jsem časopis 

vedl z vlastní iniciativy. Možná jsem se někde podřekl.  

Děláte to rád? 

Jo, tohle jo.  

Je to obtížné? 

Jsou šikovní. Ta současná redakce pracuje v podstatě samostatně. Dělám akorát po nich 

korektury a teď píšu i editorialy. Sedím s nimi i na nějaké poradě. Ale spíše se snažím do toho 

zapojit i ty mladší. Svoji roli vidím v tom, že do té redakce zapojím i jiné. Teď oni mají 

tendenci, že je to jedna hodně šikovná třída a chtějí to dělat sami. Snažím se rozprostřít to i do 

jiných tříd.  

Baví vám téma médií? 

Jo, jo baví. 

Myslíte, že to baví i ty studenty? 

Takhle prakticky vypadají, že ano. Články píše tak okruh 6 lidí, ti vypadají nadšeně. Píší i 

články dobrovolně o volbách do evropského parlamentu. I takové obecnější dění kolem nich. 

To mě docela překvapilo. Každý si tam najde něco, někdo je na rozhovory někdo zase na něco 

jiného. 

Jak jsou staří ti studenti? 

Druháci. To je tvrdé jádro. 
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Co od toho časopisu očekáváte vy? 

Já bych hrozně chtěl, aby si studenti vyzkoušeli tu redakční práci. Já jsem vždycky vnímal 

školní časopis jako možnost propojit učitele s žáky a více dění v rámci školy zlidštit. Tohle se 

podle mě úplně nedaří. Je to hodně teoretické, spíše na jednu třídu. Proto se snažím tam 

dotlačit i ty nejmenší, aby se podíleli. Ti nejmenší mají pohled na věc úplně jiný a nebaví je ty 

články, které píšou starší. Takže spíš tak propojit. Aby o sobě věděli. Aby byla platforma, kde 

můžou sdílet své zkušenosti, třeba i názorové. Nebo soutěž, kde se bude hlasovat. A je přece 

jedno, kdo je z jaké třídy. Podle mě, ten časopis dodá škole nějakou duši. Tak jsem to vždycky 

vnímal. Jako student, pak i jako učitel.  

Jak jsou rozdělené role mezi studenty při práci v redakci? 

Formálně mají šéfredaktorku. To jsou vždycky překvapeni, že zrovna ona je šéfredaktorka. 

Spíše je to kolektivní. Tím, že jsou v jedné třídě, tak asi nepotřebují ostřejší mantinely. Lenka 

ta je garant. Ta píše moc hezky, je zodpovědná. Ta je vždycky dokope k práci. Pak mají hodně 

šikovnou Janu, která udělá grafickou podobu. Té všichni pošlou články a ona to pak dá 

dokupy. To je vlastně asi to nejpodstatnější. Šéfredaktorka svolá ty schůzky. Případně řekne 

mě o schůzce a já to dám vědět těm ostatním z jiných tříd. Ale že by měli přímo vyhraněné 

funkce. Spíše si tak kecají všichni do všeho. 

A vy teda máte jakou funkci? 

Dělám ty korektury. Vlastně oni to pošlou všechno té Janě, ta to pošle mě. Já to přečtu, 

zkontroluju a pošlu to jí nazpátek a ona pak udělá grafiku.  

Mají studenti nějaká jasná pravidla, jak pracovat? Nebo mají volnost? 

Nemají. Nebo, co vím.. Já jsem žádná pravidla nenastavoval. Ještě třeba v Brně jsem měl 

problém s tím, že to bylo hodně strohé, z donucení. Ten kroužek byl jinak postavený. Oni se 

přihlásili do debatního kroužku, ale nakonec to paní ředitelka změnila na časopis. Tam vznikla 

těžká opozice. Tak jsem se je snažil nějak inspirovat, ať to fakt pojmou jakkoli. Ať se do toho 

položí. Tak si založili rubriky, které byly hrozně nepříjemné ostatním. Třeba chodili po třídách 

a psali recenze na učitele. Snažili se to až bojkotovat. To nebylo nepříjemnější. Tam jsme teda 

ty mantinely utvářeli za pochodu. Ale tady zatím ne. Mají to těžší v tom, že se tady časopis 

tiskne. A paní ředitelka by jim to nevytiskla, kdyby tam měla pocit, že je tam něco 

nepříjemného.  

Takže ještě to jde přes korekturu paní ředitelky? 

Přes ten tisk. Asi to paní ředitelka pročte ještě, než to vytiskne. Některé články dokonce 

zasáhla. Přitom zrovna v tom případě si myslím, že by to ten učitel rozchodil. Tam ten klučina 

napsal článek o tom, jak ho jeden učitel doprovázel na soutěž. Teď už si přesně nevybavím, 

jaký tam byl problém. Ale byl tam nějaký problém, paní ředitelka nechtěla, aby se to vytisklo. 

Takže i nějaká cenzura asi tam bude. 
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Vy do práce studentů nezasahujete? 

U jednoho článku jsem viděl, že byl stažený z internetu. Tak jsem to napsal té Janě a ona ho 

tam nedala. Jinak ale nevím, co bych nepustil. Jedině kdyby to fakt uráželo někoho ze studentů 

nebo učitelů. 

Potýkáte se s nějakými problémy při realizaci? 

Vidím ten problém v tom, že je to v rámci jedné třídy. Nedaří se úplně tam dostat ostatní. 

Tahle třída vlastně za dva roky odejde. Tak v tuhle chvíli nevím, jak bychom se bez nich 

obešli. Je potřeba fakt najít mladší. To je do budoucna pro mě hlavní úkol. poslední číslo fakt 

fungovala i odezva. Ta byla velmi pozitivní. A redakci to baví. Nějaký jiný problém jsem 

zatím nezaznamenal.  

Vy to jak dlouho vedete? 

Teď letos, pár měsíců.  

Máte jen tištěnou podobu? 

Jen tištěná, ano.  

Nemáte to na webu? 

Kdysi se dávaly na školní web. Teď nevím.. Myslím, že ne.  

A neuvažujete, že to hodíte i online? 

Chtěli. Mám pocit, že ten člověk, který to tam dával, nemá už úplně čas. Ale chtěli a bývalo 

to. To mi připomínáte, to musíme pořešit.  

Jak získáváte finance na chod redakce? 

Nejsou vlastně. Jediné, co se řeší je tisk. To škola tiskne na své náklady. Vlastní papíry, 

vlastní toner. Sponzoři se neshánějí. Asi ani není potřeba.  

Myslíte si, že máte podporu paní ředitelky? 

Určitě. Až na ten jeden článek, který vím, že stáhla, tak podporuje. Naopak i prosila právě, ať 

to někdo zastřeší.  

Studenti přichází samy s tématy? 

Ano. Já jsem nabídl rubriky, kde bych je více vtáhl. Aby to nebylo jen o škole, spíše i o světě. 

Některé se podařily, na některých ještě pracujeme. Ale jinak témata přicházejí samy. 

Je jich na každé číslo dostatek? Jak vlastně často časopis vychází? 

Limit je 4x do roka minimálně. Teď se podaří 5. a 6. číslo. Není to ale pravidelné. Je to 

občasník. Není dáno, že prostě jednou za měsíc vyjde.  
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Ptají se vás studenti na aktuální kauzy v médiích, které třeba slyší někde? 

V rámci časopisu ne. To spíše v rámci hodin. To by bylo taky úžasné, kdyby se podařilo nějak 

s tím pracovat. Třeba s fake news, kdyby do toho více nahlídli. Ale to úplně nevím, jak 

propojit. Aby si fakticky zkusili ověřování informací. To se mi zatím nepodařilo nějak. 

Prakticky ta role novináře, kdy musí vycházet ze dvou zdrojů, tak to tam nemáme. Ale chtělo 

by to no.  

Pohled studentů na to, jak by měl časopis vypadat a váš. Je stejný? 

V principu asi ano. Třeba o těch dvou zdrojích, to asi neví vůbec, že by vlastně měli dělat. Že 

by měli informace ověřovat, a že je to těžší. Ale je to těžké tam dostat. Když je to o škole, tak 

tam žádný jiný zdroj nebude. Z rozhovoru taky ne, tam proběhne přímo ta autorizace.  

Jak probíhá nábor studentů do redakce? 

Asi naprosto otevřeně. Je tam zaběhlé to jádro, které pracuje. A je tendence na to napojit další 

lidi. Kdokoli kdykoli se chce zapojit, tak může. Pošle článek a on vyjde.  

Takže může kdokoli přispět? 

Ano, určitě. Není to uzavřené. 

Jak vidíte budoucnost časopisu? 

Teď dva roky je vystaráno. A pak uvidíme, až ta třída odejde. Ale já myslím, že to musí vyjít. 

Každá škola má mít časopis. A školní kapelu, ideálně. Tu zatím nemáme, ale snažím se. 

Vy teda ve svých hodinách dějepisu nějak zapojujete mediální výchovu? 

Jo v seminářích se snažím. V rámci Jednoho světa mají úžasné materiály napojené přímo na 

vyhledávání zdrojů. Procházeli jsme hlavní dezinformační weby. Zjistili vlastně, že je za tím 

pořád stejný okruh lidí. A ty hlavní znaky jsme prošli. V konkrétních hodinách dějepisu míň. 

Ale tam ty texty připravím z nějakého zdroje. 

Z jakého třeba? 

Buď různě připravené. Nebo z historických knížek, co jsem si oskenoval a připravil. Nebo 

z publicistických textů. Z novin třeba, např. z Mladé fronty. 

Vy jste zmiňoval i nějaké připravené hodiny. To čerpáte z internetu?  

Jo. Z internetu nebo ze školení, kterými jsem prošel, přes moderní dějiny. Tam bylo něco na 

práci s dokumenty. A nebo úžasné je pro 20. století právě server moderní dějiny. Tam jsou 

připravené pracovní listy. Často i pohledy ze dvou stran na tu jednu událost. Tak takhle. Nebo 

s filmovým dokumentem. Najít tam propagandu, jaké použili zdroje apod. ale v těch 

seminářích, kde je méně děcek, tam se lépe pracuje. I s tím dohledáváním zdrojů. 
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Takže se snažíte studenty nějak v tom semináři naučit to vyhledávání z více zdrojů nebo 

o fake news, to jste zmiňoval. 

No, snažím se, aby si ověřovali informace. Jinak mají v sobě, že když je to na Wikipedii, tak 

je to pravda. Ta důvěra k médiím je kupodivu i u nich. Není to jen u těch starých lidí, jak se 

říká. Ale také mají tendence věřit. Třeba teď ohledně imigrace. Tak jsme právě v semináři 

rozkrývali spektra výrazně hlubší než jen o Merkelové. Co vlastně řekla. Měli hledat to 

konkrétní vyjádření, že zvala uprchlíky, na které se všichni odvolávají. Ale to vlastně nenašli, 

protože ona to tak neřekla.  

Myslíte si, že když se to takhle studenti naučí ve škole, že to pak použijí i v reálném 

životě? 

To by bylo potřeba podrobně. Myslím si, že by měl být předmět. Přímo média. Každý týden, 

jak sleduju Newsroom, tak si to pokaždé pomyslím. Není důležitější kompetence, kterou by 

měli děcka na střední získat, v tuto chvíli nevidím. O čem všem média rozhodují a jak je 

snadné je zneužít. A jak i já jsem bezbranný. Člověk nemá čas vše nastudovat, ověřit si. Každý 

věří něčemu. Ale i já uvěřím tomu, čemu chci. Když to v médiích pak zazní, jsem spokojený a 

nebudu si to ověřovat. Je to potřeba no. 

Myslíte si, že by se o to měla škola postarat? 

Já jsem učil na základce, tak tam to byl kurz, kde jsme všechny ty kompetence a průřezová 

témata učili v jednom třídenním kurzu. Taky to bylo málo si myslím, ale zaměřili jsme se i na 

tahle témata. Na práci v médiích, ověřování informací a na zdroje. Pracovali třeba s ČTK. 

Tam byl ten čas intenzivnější. Ale tady v tuhle chvíli nevidím prostor. Nevím, jak se tady 

čeština učí, jsem tady první rok. S těma staršíma si myslím, že třeba na seminářích, ale pak na 

všech. Aby si tím prošli všichni. A nebo to taky udělat jednotně. Ale jako nevím, jak to 

organizačně udělat. Jestli jsou k tomu hodiny volné. Určitě by bylo fajn mít předmět na to, ale 

teď na úkor čeho. Ta skladba seminářů je daná podle maturit. Spíše si myslím, že na nižším 

stupni je cesta. Tam by se to mělo dít v rámci češtiny nebo občanky. Tam je ten prostor spíše. 

Třeťáky a čtvrťáky už člověk taky nezlomí, mají návyky z domova.  

Myslíte si, že je k tomu nějaká vůle tady? 

Nevím. Nedokážu říct. Jsem tady moc krátce.  

Zajímá to studenty? Média jako taková? Že by je zajímalo se o tom učit? 

Já myslím, že jo. Snad sledují nějaká média. Zprávy většina z nich čte, aspoň přes mobil. 

Vědí, co se děje. Je možné s nimi o tom diskutovat. Názor taky většinou mají. Vnímají dění 

v České republice, někteří víc, někteří míň. Každá třída je na tom jinak. Některá se o tom chce 

vyloženě bavit. A není to jen zabíjení času místo dějepisu. Těžko říct.  
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Třeba na tom semináři, zeptají se vás studenti: my jsme slyšeli ve zprávách to a to, 

můžeme se o tom pobavit? 

Právě tam jsem byl trošku zklamaný. Protože ta sestava, kterou mám letos, je hrozně 

inteligentní. Zajímají se o dění, spoustu vědí. Ale moc tu diskusi nerozhýbou. Včera jsme 

třeba zrovna řešili Sýrii, ve spojitosti s Jedním světem. A byli úplně mimo obraz. nevěděli 

vůbec kořeny, pozadí toho konfliktu. Ale o imigraci byli schopni diskutovat, což mě úplně 

nedávalo smysl. Ví důsledek, ale neví příčinu. A pak už jen papouškují to, co slyší. Tak jsme 

se o tom pobavili, oni poslouchají, zapadne jim to. Otázka ale je, jestli je to jeden příklad 

z mnoha, že u dalšího tématu půjdou hlouběji. To si nemyslím. To by potřebovalo cíleněji je 

vést k těm médiím. 

Takže z toho jednoho světa docela čerpáte? 

Jo, to jo. I teď začíná festival od pondělí. Tak dva ve třídě se zajímají, shánějí si informace i 

nad rámec. To souvisí i s těmi médii. Že hledají informace ne, jen z mainstreamu, ale i 

odjinud. Ale nemají kapacitu ke každému tématu, hledat plno informací. Mají toho tolik. To 

spíš si myslím až na výšce, kde se okruh zájmu zúží.  

 

Učitelka HOLEČKOVÁ 

Vaše specializace je? 

Čeština a základy společenských věd 

Zapojujete MV do své výuky? 

Vždycky když je příležitost. Ne nějak prvoplánově, ale zmíním, když je příležitost. Hlavně 

reklamy, masovou kulturu, různé manipulační praktiky, vždycky když se to hodí. I v češtině, i 

v zsv. 

Máte na to prostor? 

Ten prostor se dá vždycky udělat. Ale nemám nikdy přípravu předem na MV. V češtině je to 

hlavně v hodinách stolu, téma esemesky nebo inzerát. Tam se to hodí krásně. Na tom nižším 

gymplu je to přímo masová kultura, reklama a její strategie a tyhle věci. U těch vyšších jsem 

to dělala v rámci sociologie.  

Baví vás to téma médií? 

Řekla bych, že je to zajímavé, a hlavně pro ně přínosné, když si uvědomí, jak moc jsou 

ovlivnitelní.  
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Myslíte si, že to potom použijí v reálném životě, to co vy je tady naučíte? 

Já bych řekla, že si dají pozor více. Mnohdy ani nevědí, jak moc jsou ovlivnitelní, co na ně 

všechno působí a jak. Když to člověk ukáže s praktickým životem, ukáže jim, jak jednoduché 

je obalamutit je. Tak si myslím, že to snad využijí. 

Co od výuky nějaké té MV očekáváte? 

Že otevřou oči asi. A nezbaští každému na počkání, co jim naservíruje. 

Daří se vám to? 

Já myslím, že jo. Jsem takový člověk, že na nich dost dělám pokusy, že jim třeba něco nechám 

podepsat a oni se mi k něčemu uváží. Pak si rvou vlasy. Ale to jsou moje praktiky. Ale aspoň 

si to vyzkouší na vlastní kůži. Nemám ty hodiny postavené tak, že bych jen povídala. Oni sami 

si to musí vyzkoušet. A myslím, že většině to vyhovuje. Ale taky jsem narazila na studenty, 

kteří mi potom řekli, že jim 2x nesedí vstát z té židle a něco názorně před třídou ukázat. Ale to 

jsou fakt třeba 2 lidi ze třídy, jinak to všem vyhovuje a vidí v tom přínos. 

Potřebovala byste více času na MV? 

To nevím. Tím, že si myslím, že se to vměstnat fakt kamkoli, tak ten čas si člověk najde. 

Vy jste prošla nějakým školním o médiích? 

Předtím jsem učila na základní škole a tam jsme měli často přednášky pro děti, např. poplašné 

zprávy, FB. Tak mám za sebou dost takových přednášek, proto mi o tom ani nevadí mluvit. O 

různých nástrahách internetu, i přes ty kyberšikany. To mám všechno za sebou tyhle školení.  

Kde získáváte materiály pro své hodiny MV? 

Různě. Co vstřebám, to použiju. Něco uslyším ve zprávách večer a jsem okamžitě schopna to 

použít. Přečtu si k tomu knížky, v učebnicích je dost příkladů. Ze školení využívám. Vždycky 

když někam jdu nebo mi někdo něco řekne, tak jsem schopna si z toho vytáhnout informaci, 

kterou zrovna potřebuju a hned ji použiju. 

Berete i z internetových zdrojů? 

Určitě. Od dcery mám dost informací o FB. Mé vlastní děti mi pomáhají dostat se blíže.  

Většinou se teda připravujete sama? 

Spíše sama, ale improvizuju. Je to akce reakce v té hodině. Oni třeba zjistí, že něco četli 

zajímavého a klidně tu hodinu, co mám připravenou otočím a děláme to, co na co se ptají. 

Dáte mi konkrétní příklad? 

Řešili jsme třeba homosexuály a jejich práva jako rodiče. Na tom jsme postavili celou hodinu 

v sociologii. Přinesl konkrétní časopis, tak jsme si o tom povídali. Bylo to vlastně i k tématu té 

hodiny. Řešili jsme třeba i malinu, jestli je červená nebo růžová. Hledali jsme na internetu, 
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přímo v hodině. A zjistili jsme, že je malina růžová, tak hned si to tam děti změnili na 

wikipedii. Člověk je zase učí, že ty informace si můžou dohledat hned. 

Vyměňujete si i s kolegy tipy, co jak dělat? 

Třeba na obědě. Že člověk řekne, co se povedlo. Nebo tady s kolegou, co sedí vedle mě. A já 

pak cítím vnitřně, že by se mi to líbilo, tak jsem schopna to pak použít hned. Z každého 

školení jsem si něco odnesla a pak taky vyzkoušela v praxi. 

Vy teda zapojujete MV do češtiny i ZSV. Kde je to lepší? 

To je různé. Když se tohle povede, tak to jsou nejlepší hodiny. Protože smysluplně s těma 

děckama prokecáme celou hodinu. A oni to taky tak vidí. Vidí, že to učivo se propojí 

s praktickým životem. 

Myslíte si, že jsou média na škole probírána dostatečně? 

Nejsem ta osoba, která to dokáže posoudit. Kolegyně, která taky učí ZSV, ta to taky dělá 

poctivě. Pouštíme nějaké dokumenty.  

Co by vám konkrétně pomohlo? 

Těžko říct, asi více času. Stíhat tu tv a všechny ty novinky a aktuální dění. Pro mě je to teď 

dost těžké, protože poctivě sedím nad přípravami, do toho rodina a práce. A v mezičase se 

snažím hltat informace. Potřebuju více času. 

Naposledy jaké aktuální dění jste se studenty řešila? 

Jestli je vhodné, aby automobily byly centrálně nastavené, aby vyhodnocovaly situaci. Jestli 

ten automobil sám bez zásahu řidiče, byl by prostě naprogramovaný, vyhodnotil, kdy má 

zachránit řidiče a kdy se má vyhnout střetu s jinou osobou. To bylo zajímavé téma. To bylo na 

základě toho, že ten jeden klučina dost čte a přijde často s takovou zajímavou věcí. A častokrát 

je to třeba i v návaznosti na mé učivo. On si to spojí v hlavě a pak ho nějaké téma takto 

napadne. A nebojí se. Rozebereme to. 

Stává se to často, že se tak studenti zeptají? 

Spíš to propojují s praktickým životem. Ne, že bychom řešili něco aktuálního z politiky. Ale 

spíš oni si to hodně vztahujou na svůj soukromý život. A oni pak třeba sami přijdou a řeknou, 

jo paní učitelko, donutila jste nás popřemýšlet. Nebo že oni sami si k tomu něco nastudují a 

ptají se.  

Vy třeba se snažíte sem dostat přednášky o médiích? 

Já zatím ne. Na té základce to bylo hodně rozšířené. Letos si myslím, že tady nebyla žádná 

přednáška na toto téma. A předtím nevím. 
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Myslíte, že předmět mediální výchova by studenty zajímal? 

Těžko říct. Já vím, že někde se to učí jako samostatný předmět. Já osobně si myslím, jestli by 

toho nebylo hodně. Spíš bych to spojila třeba s tím tvůrčím psaním. Nebo s psychologií, tam 

to úzce koresponduje. Třeba i s právem. Osobně bych to jako samostatný předmět nedávala. 

Momentálně probírám finanční gramotnost. To už se jede 4 měsíce. Jedno téma. Myslím, že 

už jsou tím přehlceni a už je to ani tak nebaví. Asi je lepší to vměstnat mezi něco. A tohle se 

dá vždycky, kamkoli a nenásilně.  

Myslíte, že by to spíše měla zastřešit škola tohle téma než rodiče. 

Na gymplu jsou zrovna docela uvědomělí rodiče. I když si třeba povídáme, jak to mají doma 

nastaveno a jaká mají pravidla. Jestli třeba odebírají denní tisk a tyhle věci. Tam je to pěkně 

řízeno. Když to porovnám s tou základkou, kde byly hodně sociálně slabé rodiny. A tam to 

vůbec neřešili. Tam ty přednášky by měly být spíše pro ty rodiče než pro ty děti. Aby si 

uvědomili. My třeba teď děláme se 4.A projekt, kde ty holky mají téma: Volný čas, kdysi a 

dnes. A byli jsme na exkurzi ve školce, kde jednak natáčeli a ptali se jich. A tam všichni ti 

malí předškoláci jsou denně na tabletech, mobilech, internetové hry. Holky odcházely úplně 

v šoku. To bylo šílené. Zase je to propojené s tou praxí. Že si samy uvědomily, že tohle už je 

špatně. Tady ale i vnímám, že i ty děcka jsou tady uvědomělejší. Že tu techniku nevyhledávají 

jen na hry, ale i na vyhledávání informací, využívají to smysluplněji. Ale to je tím, že tady je 

to elita.  

 

Paní Ředitelka  

Jak konkrétně se realizuje MV tady na gymnáziu? 

My nemáme mediální výchovu jako předmět, ale v našem ŠVP ji máme rozdělenou a 

zahrnutou do výuky několika předmětů případně ještě do nějakých projektových aktivit. 

Hodně se MV věnují kolegové ve výuce českého jazyka a literatury, ve výuce zsv a dějepisu. 

Ale mnoho prostoru pro MV je ve výuce cizích jazyků. Tím, že se výuka cizích jazyků týká 

různých problémů a aktuálního dění, jak světového, tak v Česku. Tak se tam hodně o tom 

mluví. 

Jaké třeba projekty? 

Třeba projektový den Země. Ten je spojen jak s praktickou částí, kdy uklízíme město. Ale i 

část teoretická. Kde je nějaká přednáška nebo prezentace a následná diskuse na dané téma. 

Třeba se promítne film s ekologickou tématikou a to se potom porovná s tím, co si studenti 

našli. Další takovou akcí je studentská konference, ta podporuje mediální výchovu. To je 

docela nový projekt. Zvolí se jedno téma a studenti z různých předmětů připraví na toto téma 

prezentaci. A studenti zpracovávají na základě odborné literatury a zdrojů z internetu potom 

prezentaci. Ale použijí třeba i časopis.  
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Co vy od výuky MV očekáváte? 

Já jsem trošku zklamaná, že nemáme více prostoru. Ono se chce dneska od škol toho hrozně 

hodně. Chce se, aby neslevily ze svých nároků na požadavky, aby studenti měli hodně 

poznatků. Ale v dnešní době je potřebné taky vybavit studenty jinými kompetencemi, aby 

dokázali kriticky myslet, spolupracovat aby přistupovali kriticky i třeba ke zdrojům informací. 

A to si myslím, že se nám moc nedaří.  

Myslíte, že je to škoda? 

Určitě je to škoda. Třeba sleduju pravidelně časopis Řízení školy, tak smekám před 

gymnáziem na Zatlance, co všechno oni pro mediální výchovu dělají. Jednak mají předmět a 

mají hlavně celý tým pedagogů, v čele s panem Kaderkou, kteří se opravdu tou MV se 

zabývají. My na to jednak nemáme za sebou ani dobré školení, vzdělání je špatné slovo. 

Abychom se vůbec odvážili otevřít předmět MV. Navíc zavedení nového předmětu by nutně 

znamenalo rozbití učebního plánu. Museli bychom někomu nějaké hodiny vzít, vydat nový 

ŠVP. A to je dost komplikovaný zásah. Učitelé potom zatím nevolají. Ale vnímám to, že tomu 

nevěnujeme tolik prostoru, kolik bychom mohli a měli v dnešní době. Protože v podstatě 

studenti přijímají informace z médií jako pravdivé a nepřistupují k nim kriticky. A to bychom 

je měli naučit. 

V tom tedy vidíte smysl v nějaké té MV? 

Ano, určitě. Aby přistupovali kriticky k informacím a věděli, že nemohou se spolehnout na 

informace z jednoho zdroje. Že je potřeba informace porovnávat a odlišovat třeba komentář a 

zprávu. Ale i třeba v té zprávě by měli poznat, jestli jim ten autor nepodsouvá už nějaký svůj 

názor a svůj výklad. A k tomu si myslím nemáme ani čas ani prostor.  

Myslíte, že by to měla dělat škola? Ne rodiče. 

Určitě škola, kdo jiný. To by bylo pěkné, kdyby to dělali rodiče. Ale všichni víme, kolik času 

stráví teenageři se svými rodiči. Teenager přijde domů po nějakém tréningu v 7, to už si rodiče 

sednou ke zprávám. A dnešní mladá generace tv vůbec nepotřebuje a úplně ji ignoruje. A 

sedne si k jinému zdroji informací. Tady vidím i v podstatě další problém, a to generační. 

Rozdíl mezi pedagogy a těmi studenty. většina z kolegů je spíše starší a nemají pozitivní vztah 

k sociálním sítím. Nemají ani žádné sociální sítě. Tudíž ani nemohou vést děti ke kritickému 

hodnocení sociálních sítí, když vůbec nevědí, jak to vypadá. Nedokáží si to představit. Tam si 

myslím, že se dost míjíme. Většina kolegů opravdu čerpá informace z těch večerních zpráv 

v tv na ČT1, což je pro mladou generaci úplně cizí. 

Vy jste se zúčastnili literární soutěže Jednoho světa. To bylo taky ve spolupráci 

s městskou knihovnou? 

Ano. V Třinci není tolik institucí, které podporují vzdělávání a my s knihovnou 

spolupracujeme každý rok. Je jedno, jaké téma vymyslí. Rádi se toho zúčastníme, vždycky 

nějaké nadané studenty tam pošleme. Knihovna na začátku každého školního roku nám pošle 
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seznam literárních lekcí a některé z nich jsou inspirované literární historií, např. Voskovec a 

Werich. Jiné jsou přímo na zpracování informací, takže jak se pohybovat v knihovně, jak 

pracovat s knihami a s daty. Pedagogové si mohou z té nabídky vybrat a domluvit se s tím 

člověkem z knihovny. Pak už ten knihovník buď přijde do školy nebo studenti jdou do 

knihovny. Tohle už běží několik let. Takových projektů je za rok 5-10. Spolupráce probíhá. I 

pro děcka je to oživení, že se nedívají jen na nás.  

Je pro vás finančně náročné podporovat MV? 

Ne, to určitě není. Je to náročné spíše časově. Finance na školení máme, kolegové mohou 

jezdit na školení. Ale MV není zase tak široce zastoupena v té nabídce školení. Ale peníze 

bychom na to měli. Ale spíše jde o to, jak to pojmout, jak to vůbec zahrnout do učiva. Vlastně 

i vydávání časopisu. Tam je nějaká investice, protože se to tiskne barevně a my to tak chceme. 

To jsou nějaké náklady, ale to určitě nevidím jako překážku nějakého dalšího rozvoje. 

Třeba ta školní tv? Tam jste museli koupit vybavení. 

No vybavení určitě, ale podařilo se nám sehnat na to sponzorský dar. Ale i kdyby ne, tak jsme 

tak pyšní na to, že tu školní tv tady máme, že by mi nebylo líto z prostředků školy na to přispět 

a koupit to. 

Jak to vlastně začalo s tou tv? 

Přišel s tím jeden student, který přišel ze ZŠ v Návsí a tam už roky televize funguje, díky 

jednomu učiteli, a to minimálně 10 let. Ale poprvé se nám stalo, že by někdo přišel k nám a 

chtěl v tom pokračovat. A nabídl nám,že by to dělal. Ale neměl tu potřebnou techniku. Takže 

jsme se snažili velmi rychle sehnat penízky na techniku, abychom mohli začít. 

A povedlo se. 

Ten tým není velký, nemá tolik studentů, kteří by mu byli ochotni moderovat. Jsou asi 3 nebo 

4. Ale zatím nám to stačí.  

Je tam nějaký učitel, který je vede? 

Víceméně pracují samostatně. Ale s pořízením techniky a s nějakým naprogramováním 

pomáhal pan kolega. On je metodik informačních technologií, takže z toho titulu. 

Ale jinak je nevede při práci? 

Ne. Vystačí si sami.  

Mají učitelé zájem, školit se v MV? Přijdou za vámi, že našli tohle školení? 

Přemýšlím, kdy naposledy se to stalo. Není to moc časté. Ta nabídka není příliš bohatá. 

Možná právě i nevýhodou je to, že je to rozdělené do tolika předmětů, že nikdo nevnímá jako 

svoji prioritu. Že je to vlastně nějaká součást toho předmětu. Necítí to jako stěžejní, co by měli 

děckám předat. Ono vůbec když fungujete v té škole už desítky let. Tak je dost těžko 

rozhodnout, jak moc bychom měli reagovat na proměny doby. A nebo i měnit ten svůj styl 
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výuky. Kdysi bylo české školství na dobré úrovni a teď to spíše klesá. Tak nutně si někteří 

kladou otázky, zda to není právě těmi změnami? Že pořád něco měníme a něčemu se 

přizpůsobujeme. Nesouvisí to s tím, že nám obecně klesá úroveň školství, která ještě v 90. 

letech byla na dobré úrovni? Takže i tak bych to vnímala. Ale jako není moc velká nabídka, 

není moc velká poptávka. Je to opravdu třeba 1x za půl roku. 

Takže tady není učitel, který by vynikal v té MV? 

To asi nedokážu říci. 

Myslíte, že jsou učitelé, kteří se snaží ozvláštnit tu MV? 

Určitě jsou. Někteří sledují a snaží se oživit a někteří ne. 

Čím třeba? 

Jedna kolegyně třeba teď byla na předávání cen literární soutěže. Byla tam povzbudit studenty. 

poslouchala ty vítězné povídky a určitě to přenese do výuky, tím jsem si jistá. Jiný pan kolega 

ten zase v zeměpisu pracuje s aktuálními statistickými daty a snaží se studenty přivést k těm 

zdrojům, kde vlastně najdou nejčerstvější data. I třeba pro statistiku.  

Do jaké míry je realizace školních médií závislá na vás? 

Já jim nijak nemluvím do jejich práce. Ale s redakcí školního časopisu se minimálně jednou za 

rok sejdeme nebo když bych měla nějakou větší kritiku, tak si redakci určitě pozvu. Spíše to 

bylo z počátku, kdy jsem nebyla spokojená s úrovní jazykových korektur. Ti studenti to 

nezvládali z pravopisného hlediska. To bylo trošku ostudné. Do toho jsem musela vstoupit a 

domluvit spolupráci s nějakým pedagogem češtinářem, který jim pomůže s korekcí textu před 

samotným vydáním. Ale jinak do toho určitě nezasahuju. 

Jsou školní média mezi studenty a učiteli oblíbená? 

Televize určitě, tomu se pořád divíme, že ji máme a jsme na to pyšní. Časopis, já si myslím, že 

se líbí. Učitelům určitě. Já vidím nevýhodu v tom, že je ta redakce vlastně v jedné třídě. 

Nepodařilo se, aby v té redakci byli zastoupeni studenti všech věkových kategorií. A to se tak 

prostě někdy stane. Oni začali ve druháku s tím sami, byli akční. V tom je nevýhoda, že ta 

redakce nemá zástupce z celé školy. Je to taková jedna skupina lidí. Ale nesetkala jsem se 

s nějakou negativní zpětnou vazbou od studentů. Ani nějaká závist nebo něco podobného. 

Nebo sabotování. Ale ani jsem si nedělala průzkum, kolik lidí ten časopis čte a nečte.  

Myslíte, že té redakci vadí, že je to jen jedna třída? 

Jim se tak lépe pracuje. Řeknou si, že je uzávěrka, někdo to nestíhá, tak se popoženou. Pro tu 

práci je to lepší. Ale možná to nepostihuje všechna aktuální témata, která na škole máme.  
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Roste zájem studentů podílet se na časopise nebo tv? 

Já vlastně asi ani nevím. Abych si nevymýšlela. Ale uvidíme. Je to otevřené. Musíme ty menší 

podpořit. Ta redakce by možná někoho ráda uvítala. Ale asi i u těch mladších to chce odvahu, 

aby tam přišli mezi ty starší.  

Myslíte si, že kdyby bylo téma médií více probíráno mezi studenty, že by to pro ně bylo 

atraktivní a zajímalo je to? 

Jako atraktivní by to asi bylo. Ale museli bychom to umět, nesměli bychom se před studenty 

zesměšnit nějakou neznalostí toho, co je pro ně samozřejmé. Toho se bojíme.  

Nebo kdyby tady byly přednášky od mediálních odborníků? Nebo novinářů? 

To by určitě šlo. Měli jsme tu na přednášce autora knihy o fake news. Oni dělali projekt na 

Olomoucké univerzitě. On měl moc hezkou přednášku pro studenty. A ukazoval jim tam fotku 

migranta z médií, která ale byla vlastně pořízená úplně v jiné době a na jiném místě, než to 

bylo použito v médiích. Taky pomohl. To my hrozně vítáme. Protože nejsme odborníci, tak 

jsme rádi, když někdo s takovým tématem přijde.  

Jak vidíte budoucnost MV na gymnáziu? 

V minulých letech jsme museli snižovat počty pedagogů a studentů. Takže se dost 

propouštělo, kvůli optimalizaci. Ale do budoucna očekáváme generační výměnu. S každým 

nově příchozím učitelem očekávám, že bude v této problematice zdatnější. A že ho 

povzbudíme v tom jeho rozvoji. Protože se ukázalo, že není dobré tlačit učitele někam, co 

vůbec není jejich parketa. Je lepší rozvíjet ty kompetence, které jsou lidem vlastní, a ve 

kterých jsou lepší. Takže nutit 60letého kolegu, aby si založil FB, aby pochopil, jak to funguje, 

tak to asi není ta správná cesta. Takže i tou generační obměnou doufám, že se i my začneme 

více podílet na problematice médií a tu MV nějak přirozeně začleníme.  

 

STUDENTI  

Proč jste se začali podílet na školních médiích? 

Vojta: Mně osobně přišlo zajímavé si něco jiného vyzkoušet, podílet se na nové týmové práci 

a zkusit si dělat něco jiného, než obvykle se dělá ve škole a v mém věku. Je mi 16.  

Tereza: Já píšu do školního časopisu a chtěla jsem si to taky vyzkoušet. Psaní mě baví, tak 

jsem chtěla přispívat i do školního časopisu a psát pod záštitou něčeho. Už se na tom podílím 

2 roky. Už mě to teď sice moc nebaví, přemýšlím, že bych odešla. Ale zatím tam pořád jsem.  

Je to takové, jaké jste si představovali? Měli jste nějaké představy? Odpovídá to 

představám? 

Marek: Já jsem se začal podílet na té televizi. A ze začátku jsem si myslel, že na to budu mít 

více času. Ale teď na to nemám vůbec čas. Je to fakt hodně jiné než na té základce. Je to úplně 
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o něčem jiném. Nezbývá mi tolik volného času. Mám hodně povinností do školy, plus 

dojíždění. Když jsem se zdržel déle ve škole na základce, tak to tak nevadilo, protože jsem 

nebyl doma úplně pozdě.  

Mrzí tě to? 

Asi jo. Je to škoda. Představoval jsem si to jinak, časově jinak.  

Někdo jiný něco? 

Jana: Já musím říct, že to mé očekávání vůbec nenaplnilo. Protože my jsme ten časopis znovu 

založili na škole. Protože maturantka, která to vedla, tak loni skončila. My jsme to museli začít 

vést a je to dost náročné. Udržet partu lidí, aby dělali něco.  

V čem je to těžké? 

Jana: Určitě v organizování nějakých schůzek, kde se domlouváme, co a kdo bude psát. 

Nejhorší jsou ale deadliny. Protože je to třeba v sobotu, ale dorazí to další sobotu. A posouvá 

se to. Na tom musíme popracovat.  

Kde berete inspiraci pro obsah? 

Veronika: Nám vedení školy řekne, co by bylo dobré natočit.  

S tím nemáte problém? Nestalo se někdy, že byste museli natočit něco, co by se vám 

nelíbilo? 

Marek: Ne, spíš to bylo opačně. Jednou tady byla nějaká akce, pán měl přednášku. A my jsme 

to začali točit, aniž bychom se někoho zeptali. Protože tak to normálně na té základce 

fungovalo. A vedení je rádo za každé video. Takže tady není problém. Ale nakonec s tím měl 

problém pán z té přednášky, takže jsme to nakonec museli stáhnout.  

Jaký problém? 

Marek: Ten pán to chtěl vidět před publikací. Bál se, že tam dáme něco špatného o něm. Což 

my jsme vůbec neměli v úmyslu. Přišlo mi to celé trapné, takže jsme to vůbec nakonec 

nedělali.  

Točíte to, co se děje na škole. 

Ano, nic externího. Není čas. 

V časopise? 

Martina: Do časopisu dávám recepty. Čerpám buď z toho, co upeču nebo uvařím doma. A líbí 

se mi to a myslím si, že by stálo za to, aby to viděli i ostatní. Nebo i třeba to, co najdu na 

internetu a líbí se mi to.  

Petra: Obecně bych řekla, že se snažíme dát do toho časopisu něco, co studenty zaujme. I když 

je to těžké celkem. Protože máme tady maturanty a malé z osmiletého. Takže je těžké 
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zaujmout všechny. Psát něco, co se bude líbit všem. Je tady velký věkový rozdíl mezi 

studenty.  

Jak to řešíte? 

Petra: Nám s časopisem pomáhá p. učitel Hejnyš. A ten nám přináší zpětnou vazbu od těch 

menších. Teď se na ně právě snažíme více zaměřit. Protože i když roznášíme časopis, tak 

vidíme, že ti menší mají větší zájem o ten časopis než ti větší.  

Proč si myslíš, že to tak je? 

Petra: Nevím. Možná tím, že maturanti mají méně času a až tak je nezajímá, co se na škole 

děje, ale spíše se soustředí na sebe. A ti mladší jsou více akční, snaží se více zapojit. 

Nepřemýšlíte, že byste je do časopisu zapojili? 

Petra: Právě máme už nějaké kontakty a máme domluvenou schůzku.  

Co všechno jste se naučili při té práci v časopise/tv? Co vám to dalo? Dává? 

Irena: Já když píšu ty články, tak mě díky tomu více baví sloh. Který jsem vlastně vůbec 

neměla ráda. Teď už mi ty práce tak nevadí. Mám větší slovní zásobu. Dělá se mi to 

jednodušeji. 

Vojta: Třeba v té televizi se člověk dostane do kontaktu s lidma, se kterýma by se normálně 

nesetkal.  

Třeba? 

Vojta: Třeba jsme dělali rozhovor s organizátorkou třinecké olympiády pro děti. Kdyby 

nebylo té televize, tak bych se s ní vůbec nebavil. 

Veronika: Já jsem třeba měla hrozný problém mluvit před lidmi. A tím, že jsem začala dělat tu 

tv, tak už to není pro mě takový problém. Což je velké pozitivum. 

Kde vlastně potom můžeme ta videa vidět? 

Marek: Máme Youtube kanál. A potom na webu vždycky postnou odkaz.  

Časopis? Jen tištěná forma, že? Není na webu? 

Jana: No my jsme chtěli vydávat i na webu. Ale to zařizuje jeden náš pan učitel a nějak jsme 

se s ním nedomluvili. Takže to tam není. 

Nechcete založit třeba fb stránku? 

Jana: Facebook máme, ale nikdo to nespravuje. Musíme někoho zaměstnat někoho z těch 

mladších. Protože nikdo ze starších to dělat nechce. Takže to máme v plánu. 

Petra: Ona ta stránka existuje, ale nikdo se na ni nedostane.  
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Popište mi ten průběh. Od nápadu až po finální článek. 

Lenka: Často to bývá tak, že se sejdeme na schůzce, kde už máme připravené nějaké náměty 

pro to dané číslo. A často se stává i to, že to hned na místě probereme s celou redakcí. A 

vymyslíme něco impulzivně. Postupně to upravujeme. Až pak si zadáme práci, stanovíme si 

deadline, do kterého to musíme poslat a potom se to vytvoří graficky.  

A na té schůzce je s vámi i ten pan učitel? Organizuje to nějak? Zasahuje do toho? 

Jana: No snaží se organizovat celou tu redakci, abychom neřvali jeden přes druhého. Což se 

běžně stává.  

Petra: Ono je to pro nás složité. Když většina té redakce je z jedné třídy, tak to pak bereme, že 

je to v našem kolektivu a není tam žádná autorita. Proto jsme potřebovali někoho, kdo by nás 

držel pod pokličkou. 

A daří se mu to? 

Jana: Je to lepší, než to bylo. To určitě. Ale spíše nám pomůže, když už tam bude někdo mimo 

naši třídu. To pak na něho budeme muset brát ohled.  

A v televizi? 

Marek: Buď se teda dozvíme sami nebo nám vedení řekne, že se tady něco děje nebo že 

studenti někam půjdou. Napíšu redaktorkám, jestli někdo z nich ten den může. Když řeknou, 

že jo, tak se tam ten den sejdeme, natočíme něco. Společně potom vymyslíme nějaký 

podkladový text základních informací. A potom to upravíme ve střižně nebo teda na počítači. 

Takže holky jsou redaktorky a kluci se starají o techniku. 

Přesně tak. 

Vy jste říkali, že se někdy hádáte na té schůzi. Kvůli čemu? 

Jana: Naposledy to bylo, protože jsme chtěli rozšířit náš obsah o rozhovory. Ale pak jsme 

zjistili, že by byly 4 rozhovory. Kvůli tomu jsme se třeba hádali. Někdy je to kvůli tomu, že 

nevíme, co tam přesně dát. Nevíme, jakou by to mělo mít formu. Kvůli tomu se taky hádáme. 

Ale asi taky i kvůli těm deadlinům.  

Lenka: Ono to není tak, že bychom po sobě řvali nebo tak. Spíš se každý snaží prosadit svůj 

názor.  

Přete se i o to, jak daný článek bude vypadat? Nebo to už je na tom člověku, který ho 

píše. 

Lenka: To už je na tom člověku, který píše. Do toho nezasahujeme, když už jsme si to 

rozdělili.  
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V televizi máte někdy rozepře, jak ta daná reportáž bude vypadat? 

Marek: Většinou se shodneme. Ale když třeba vymýšlíme ten podkladový text, tak je lepší, 

aby se na to podívalo více lidí. Protože není dobré, když to píše jeden člověk. Tak je lepší, aby 

nás bylo více. Tam pak někdy vznikají menší neshody.  

Vás koriguje nějaký učitel? 

Marek: Právě že bohužel ne.  

To vám chybí? 

Marek: No mě docela jo, protože by bylo lepší, kdyby nás nějaký učitel do toho tlačil.   

Ví tohle třeba učitelé, že byste někoho rádi k sobě? Že byste rádi nějaké vedení? 

Marek: No, to nevím, to jsme asi neřekli. Nebo já teda určitě ne.  

Eva: No je učitel, který to oficiálně vede a má to na starosti. Ale on se o to nezajímá. 

Marek: Já nevím, jestli to má na starosti. Má? 

Eva: Jo, má.  

Veronika: On si to vydupal a nějak se k tomu teď nemá. 

A kdo? 

Veronika: Pan Arnošt.  

Když přijdete s nápadem nějakého článku. Brání vám někdo to vydat? 

Jana: To asi ne. Jediné co, tak jednou se stalo, že jsme měli cenzuru článku. Tak jsem musela 

předělávat celý časopis. Mně to nepřišlo zase tak útočné, ale asi bylo. Tak paní ředitelka to 

zcenzurovala. Ale to se stalo fakt asi jen 2x, myslím. 

Lenka: Pan Hejnyš tím, že v časopisu dělal už předtím jak učil. Tak ten to nějak zvlášť neřeší, 

pokud to není proti morálce. Ale spíše to vedení na to klade důraz, aby to neútočilo na učitele.  

Vy to asi teda respektujete, tuhle cenzuru. 

Jana: No musíme. Jinak nám to nevytiskne a máme smůlu. 

V tv nic takového nemáte? 

Marek: Jen tehda s tím pánem, ale to nebylo od vedení. Jinak se nám to nestalo. Protože 

netočíme nic takového, co by se někomu nelíbilo. Možná je to i proto, že by se za nás nikdo 

nepostavil, pan učitel by si to neprosadil.  

 

 



101 
 

Jak si myslíte, že se líbí učitelům časopis/tv? 

Lenka: My máme vesměs pozitivní ohlasy z řad učitelů. Od žáků už je to horší, ale učitelé si 

vždycky rádi počtou, chtějí, abychom jim časopis donesli.  

Vám časopis vychází pravidelně? 

Jana: No měl by ob měsíc vycházet. Ale někdy se to protáhne, jako třeba teď. Ale pak by měl 

vyjít docela rychle po sobě.  

Veronika: U nás pravidelně ne, jak je nějaká akce. 

Marek: Ani to nejde říct zhruba. Někdy 3x za měsíc, jindy 1x za dva měsíce. Záleží prostě. 

Vojta: Ale i tak si myslím, že to má dobrý ohlas mezi těma co se na to dívají. I z řad učitelů. 

Napíšou vám třeba i komentář pod video? 

Vojta: To zrovna ne. Ale v hodině třeba něco nadhodí. Je fajn takhle slyšet zpětnou vazbu.  

Veronika: My jsme vlastně taky jedna třída, co to děláme. A tak nám třeba řeknou ve třídě, že 

se jim to líbilo.  

Co od toho média očekáváte? 

Jana: Možná pochvalu třídního učitele.  

Lenka: Díky časopisu a redakci jsme měli možnost jet do Terezína s tím, že pak o tom 

napíšeme článek. Nebo jsou z toho nějaké výhody. Ale jako tu největší vidím tu zkušenost, ale 

kolikrát bychom byli radši, kdybychom věděli tu zpětnou vazbu z řad studentů. I těch třeba 

starších. Protože je nám pak líto, když si dáme práci se článkem pro starší a oni ho vlastně 

vůbec nečtou.  

Plánujete do budoucna to, že byste byli novináři? Že vás to láká po téhle zkušenosti? 

Vojta: No možná trochu. 

Veronika: Asi moc ne. Spíše mě jde o ten přednes, který se zdokonaluje, což pak vidím jako 

výhodu i na té výšce v budoucnu.  

Byli jste se někdy podívat v reálné redakci? 

Marek: Byl jsem. Líbilo se mi tam. Byl jsem 2x v ČT a 1x v Primě v Praze. Super. ČT na jiné 

úrovni než Prima, na mnohem lepší. Jak zpravodajství, tak výbava.  

Veronika: Já jsem teda měla zkušenost takovou, že se sborem jsme často zváni do TV 

zazpívat. Ten program je z toho, co jim dají lidi, netvoří si ho sami. Bylo fajn to porovnat 

třeba s tou ČT. V té malé TV bylo jen jedno studio, pár kamer a vlastně šlo vidět, že ti lidi jsou 

do toho tak zapálení, že to prostě jede. To byla taková motivace, že i my tady s jednou 

kamerou můžeme normálně tvořit a funguje to. 
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Vojta: Já jsem měl možnost podívat se do redakce při zápasu Ocelářů. Tam to byla fajn 

zkušenost, popovídat si s těma redaktorama. Dali mi třeba různé tipy, čeho se při psaní článku 

vyvarovat nebo na co se zaměřit.  

Lenka: My jsme měli možnost v rámci soutěže o časopis roku. Tak tam zvou všechny 

účastníky do Brna a po vyhodnocení jsme měli možnost zúčastnit se workshopu. Takže 

záleželo, kdo kde šel. Ale já jsem byla právě na workshopu z rádia, kde nám paní povídala, jak 

to tam funguje.  

Jana: My jsme zase byli na workshopu na víkend na jedné chatě, kde jsme se učili, jak 

pracovat v novinách, jak je vytvářet. 

Petra: To bylo právě v té době, kdy odešla ta maturantka. Potřebovali jsme radu.  

Pomohli vám učitelé ze začátku, když odešla ta maturantka? 

Petra: Měli jsme tady jednu učitelku, která nám moc pomohla. Ale ta zase odešla na 

mateřskou. Tak jsme pak byli zase sami. 

Dodali byste něco ještě, na co jsem se nezeptala k těm školním médiím? 

Veronika: Třeba si myslím, že je super ta tv pro uchazeče. Protože vidí, že to není jen o tom 

studiu. Ale vidí, že se tady děje něco jiného, třeba jsme tady měli koncert Lake Malawi. 

Všimli jste si vůbec, že s vámi učitelé rozebírají v hodinách média? Podle ŠVP to dělají 

Veronika: Asi v té češtině. Ale to je jako sloh, kde píšeme různé typy článků. Ale jinak asi ne.  

Třeba v ZSV nerozebíráte něco? 

Marek: Já třeba teď moc nevím. Protože to se někdy děje, že debata sklouzne k médiím. Ale 

nevím, jestli to byl původní záměr učitele a účel té hodiny nebo se to tam prostě dostalo tou 

diskusí. Myslím si, že v češtině by na to byl prostor, máme tam dost času, a proto rozebíráme 

různé věci. Ale fakt nevím, jestli to bylo dopředu plánované nebo nás tam zavedla debata. 

Jinak si nejsem ničeho vědom.  

Donesou vám někdy třeba v češtině učitelé noviny? Abyste se podívali, jak to vypadá. 

Lenka: Nikdy to nemáme jako téma hodiny. Stane se, že se tam stočí diskuse a pak se o tom 

bavíme třeba dlouho, až do konce hodiny. Takže prostor na to asi je. Ale nikdy to nebylo tak, 

že by to byl záměr.  

Kde se díváte na zprávy?  

Jana: Já osobně, když už se dívám na tv, tak se dívám na ČT24. Já ale nemám moc ráda 

novinky, takové ty bomby. Tak se třeba ráda dívám na DVTV, kde se rozebírají různá témata. 

Ale že bych vyloženě něco četla, to asi ne. Spíš, když je nějaká situace ve světě, tak si o tom 

něco najdu. Ale z více serverů, ne jenom z jednoho. 
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To, že si máš hledat z více zdrojů. To tě tak napadlo samotnou, nebo vám to řekli ve 

škole? 

Jana: Já myslím, že jsme na to měli přednášku. Nebo teda nejsem si jistá, že to bylo ve škole. 

Ale já jsem na něčem takovém byla. A tam nám právě řekli, že to máme porovnávat z více 

serverů. Že je určitě lepší podívat se na ty bulvární a porovnat to, jak dokáží zveličit danou 

situaci a co z toho jsou vůbec schopni vytáhnout.  

Díky přednášky ty si na to v praxi dáváš už prostě pozor. 

Jana: Jo. 

Vy ostatní? 

Marek: Já sleduju zprávy na ČT. Někdy i na webu. Ale asi nejvíce informací beru z Twitteru, 

kde sleduju různé zahraniční zpravodaje. Což je podle mě obrovská výhoda, protože tam jsou 

ty zprávy nejdříve. Twitter má velkou výhodu v tom, že je hrozně rychlý. Sleduju tam např. 

Filipa Horkého. Jinak mám rád Seznam Zprávy. Ale tam to samozřejmě trvá, než ty informace 

zpracují do nějaké reportáže. Pak dále odebírám Respekt tištěný, tam je to fajn.  

Martina: Já třeba zprávy v TV nesleduju, jen z internetu, když na mě vyskočí upozornění, že 

se něco děje v telefonu. Ale není to vyloženě z nějaké oblíbené stránky, to hrozně záleží. 

Nemám oblíbenou stránku. 

Pravidelně sledujete zprávy? 

Občas. Spíše ne. 

Lenka: Já třeba sleduju zprávy každý den v televizi. Sem tam se kouknu i na BBC, když zbyde 

čas. Ale když se něco stane, tak se kouknu na iDnes, protože vím, že je to tam nejrychlejší a to 

důležité, co se děje je nahoře. A když chci vědět něco víc o tom tématu, tak se kouknu na více 

zdrojů, abych nebyla ovlivněná jedním zdrojem.  

Uvítali byste, aby se s vámi učitelé více o médiích bavili? Aby to s vámi rozebírali? 

V ZSV nebo kde si myslíte, že by se to více hodilo. 

Veronika: To určitě. Hodně lidí to dělá tak, že si něco přečtou a myslí si, že je to správně. Ale 

podle mě bychom si měli fakt brát z více zdrojů. Nebo aspoň ověřených. Protože z vlastní 

zkušenosti vím, že třeba se s někým bavím a on přijde s něčím, že je to určitě pravda, protože 

si to někde přečetl, třeba na FB to viděl. Ale už nechce přijmout ten můj názor, že to tak není 

nebo že si o tom myslím já něco jiného. Už si to dál nedohledá.  

Lenka: Já si myslím, že my dokážeme v našem věku kriticky myslet, že už snad když s těma 

technologiema žijeme, tak jsme se s nimi nějak sžili. Ale ti mladší jsou takoví naivní, nemají 

kritické myšlení. U nich by to bylo určitě přínosem. A u starších lidí, myslím seniorů, že do 

kontaktu s novou technologií nepřijdou. A najednou se jim objeví v ruce smartphone a naletí 

na každou zprávu, protože neví, že existujou nějaké fake news.  
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Když už jsi zmínila fake news. Měli jste nějakou přednášku na to? 

Lenka: Já mám doma knížku Fake news.  

Irena: My jsme měli přednášku právě na té časopisecké soutěži v Brně.  

Bylo to přínosné? 

Irena: No tak na půl. Říkali tam věci, které už jsem věděla 

Takže si myslíte, že by to bylo lepší spíš pro ty mladší? Jak byste si to představovali? 

V semináři, v předmětu, přednášky? 

Vojta: Podle mě by se to hodilo do toho ZSV, protože to se tak celkově zabývá tématy o 

člověku a světě. Tak to nějak bere objektivně. Tam by se to třeba hodilo. Nějak to shrnout.  

Zeptáte se třeba v hodině na nějaké aktuální téma, že ho chcete rozebrat? Teď se třeba 

dost řeší Brexit. 

Marek: No, sem tam. 

Petra: My se ptáme většinou v hodinách chemie, kde máme učitele, který si rád povídá. Ten 

má vždycky načtené o všem. Když potřebujeme něco vědět, tak se ho zeptáme v chemii.  

Lenka: On si s námi rád povídá. 

Jana: Třeba dneska jsme si celou hodinu povídali o změnách letního a zimního času, jaký má 

na to názor. A dokonce jsme se ho ptali i na Brexit. Dneska jsme neprobírali. 

Takže toho i tak trochu využíváte v té chemii? 

Jana: No, někdy trochu. 

Takže byste to uvítali, kdyby se o tom s vámi učitelé více bavili. 

Vojta: Jedna spolužačka měla v dějepise referát o čínském bodovém systému, co se chystá. 

Tak jsme si o tom pak povídali. Zrovna v dějepise, to mě překvapilo. 

Myslíte, že by seminář s názvem mediální výchova byl populární? 

Marek: Já myslím, že jo. 

Vojta: Já myslím, že ne. Zase si někteří lidi myslí, že toho ví hodně, hlavně naše generace. A 

třeba je to ani nezajímá. 

Marek: Podle mě by byl lepší normální předmět. Protože hodně lidí si myslí, že ví dostatek. A 

já myslím, že to není pravda. Nikdy nevíš tolik informací třeba o fake news. Ale zase na 

druhou stranu nevím, jak by se k tomu postavili ti učitelé. Protože já fakt nevím, jaké sdílí oni 

názory. Jak by to prezentovali. Já už jsem nad tím párkrát přemýšlel a opravdu nevím. 

Většinou třeba ta debata sklouzne někam, ale pak už je to o osobních názorech, a to není 

dobře. 
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Vojta: Ještě si myslím, že kdyby to bylo jako seminář, tak by to moc nefungovalo. Tady 

zrovna na gymplu jsou spíše ty semináře odborné a lidi se nechtějí moc učit o sociálních 

vědách a nechtějí se třeba hlásit na žurnalistiku, asi nemají takové zájmy, dělat to v budoucnu.  

Ale vy si myslíte, že je téma médií důležité? 

Vojta: To určitě. Ostatní kývnou hlavou.  

Kromě časopisu / tv tvoříte i články v hodinách? Třeba v té češtině? 

Veronika: Jako slohovou práci, to jo. Ale jinak určitě ne.  

Lenka: Ale není to pravidelně, vždycky záleží podle toho, co probíráme. A co je na maturitě.  

Vojta: Článek jsme třeba zrovna psali na to Lake Malawi, když tady byli. To jsme měli jako 

téma slohové práce.  

Máte někdy nějaké přednášky tady o médiích? 

Lenka: Máme, ale nechodíme tam. My jsme třída, která nikdy nikam nechodí. Jsme totiž 

v půlce. Vždycky jsou ty přednášky buď pro mladší a nebo pro starší a na nás to už nevyjde. 

Ale bývají určitě. Třeba tady byla přednáška Jak se dělá film. 

Marek: To mi přišlo ale dost trapné. 

Vojta: To byla spíše reklama zrovna na ten jeho film, toho přednášejícího.  

Marek: Mně ale i to Lake Malawi přišlo taková agitka před Eurovision. Takové jako my vám 

tady zazpíváme, pošlete nám hlasy. Stejně ten film, ani už nevím, jaký to byl film. 

Veronika: I když jsme mluvili pak před kamerou s tím pánem, tak ani nevím, jestli jsme to 

nakonec použili. Protože on jen mluvil o tom svém filmu, ať na to jdeme do kina, protože je 

úžasný. Vlastně ani ti lidi se nedozvěděli, co všechno je tam zapotřebí, při tvorbě filmu. 

Veronika: Tady spíše ta městská knihovna pořádá nějaké přednášky. Když už člověk něco 

chce vědět navíc, musí jít do té knihovny nebo si sám hledat informace. Než že by škola něco.. 

Vy do té knihovny chodíte na přednášky? 

Ne. Není čas.  

Nosí vám učitelé do hodin knihy? 

Jo, třeba zrovna dneska.  

Veronika: Třeba v češtině, když probíráme nějakou maturitní četbu, tak nám tu knihu donesou 

a ukážou. Ale jinak moc ne.  

Lenka: Ale třeba nám donesli ústavu nebo nějaké dokumenty.  
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Časopis třeba? 

Vojta: To v angličtině. Ale to bylo spíše v prváku, teď už moc ne. Záleží na tom učiteli.  

Veronika: To záleží na učiteli, jestli chce pracovat s časopisy, ukázat nám zajímavé články a 

tím i zpestřit tu výuku. Nebo se na to vykašle a dělá, co musí.  

Lenka: My máme často v dějepise z dobových dokumentů, s tím hodně spolupracujeme. Pak 

se to lépe učí, něž jen to slyšet od učitele. Pak člověk ví, o čem ten daný dokument je. Je to 

určitě zpestření. 

Byli byste rádi, kdyby tady byl nějaký novinář na přednášku a něco by vám povídal? 

Marek: No já jsem teď četl, že nějaká organizace objíždí školy a rád bych to tady prosadil. 

Teď si vůbec nemůžu vybavit, jak se jmenujou. Ale mám to doma uložené na počítači.  

Komu bys to navrhl? 

Marek: No, to právě nevím, jestli vedení nebo nějakému učiteli. Ani nevím, jestli by se to pak 

přímo snažil prosadit.  

Lenka: My když máme návrh, tak ho musíme přednést, ale musí mít hlavu a patu. A to 

vždycky paní ředitelce.  

Je vám ředitelka otevřená? 

Vojta: No, jak kterým. 

Veronika: No my, když tam přijdem, tak je to z jejího pohledu spíše špatné. 

Vojta: My máme jednotlivce ve třídě, kteří vrhají špatný stín na celou třídu. 

Lenka: Nám ale zrovna vychází vstříc.  

Marek: Mně se ten projekt hrozně líbil, fakt bych ho tady chtěl. 

Co vy ostatní? 

Veronika: Určitě by to bylo hodně zajímavé. Viděli bychom pohled toho zkušeného, který 

něco zažil. Může nám dát své know how, jak se třeba chovat k lidem při rozhovoru. Jak lépe 

formulovat mail, aby to třeba toho člověka neurazilo.  

Třeba ten p. Arnošt, myslíte, že se vyzná v médiích? Že je odborník? 

Lenka: Vím, že když učil na jiné škole, tak tam vedl mediální kroužek. 

Petra: Odborník asi není. Ale poradí nám, co dát do časopisu a co zase ne. Co by se lidem 

mohlo líbit.  

Lenka: Má zkušenosti, tak se snaží nám předat je. 

Veronika: Za mnou osobně byl, aktivně a dal mi rady, co jak dělat. 
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Myslíte, že nějaký jiný učitel se v médiích vyzná? 

Nenapadá, asi není. 

Vojta: Možná jo, ale nedává to najevo.  

Co pro vás znamená pojem mediální gramotnost? 

Lenka: Nějaká schopnost, jak pracovat s informacemi z médií. 

Vojta: uměni pohybovat se v mediálním světě. 

Veronika: Z části poznat, co je nějaká pravda a co ne. Vyznat se na stránkách, kterým věřit a 

kterým ne. A když už si něco přečteme, tak si to raději ověřit někde jinde.  

Je to důležité proč člověka? 

Určitě.  

V čem má nevýhodu, když není? 

Jana: Je více ovlivnitelný, např. politiky a tím, co zrovna oni potřebují. 

Vojta: Člověk, který je na vedoucí pozici, by měl být mediálně gramotný, aby neovlivňoval 

své podřízené svou nějakou naivitou. Aby tu špatnou informaci, kterou má, předával ostatním.  

Lenka: Je to důležité při tvorbě vlastních názorů. 

Vy teda jste nějací novináři. Jste objektivní? 

Vojta: Ne. Já to beru osobně. Už jsem se setkal s těmi novináři na tom hokeji. A tam se 

ukázalo, komu fandí, tomu stranili v tom článku. 

Veronika: Určitě když tvoříme ten podkladový text do videa. Tak tam dáváme své emoce, jak 

se nám to líbilo. Když nás to zaujme, tak jsme nadšení, to udělat. Ale právě třeba ta přednáška 

o tom filmu, tak se nám to ani nechtělo dodělávat.  

Petra: Já si nemyslím. Když už chci něco napsat, tak to každý pojme jinak. Každý člověk 

napíše článek jinak. Proto není snadné být objektivní. Vždycky tam je něco z nás. 

Myslíte si, že je možné, aby novinář byl úplně objektivní? 

Veronika: Spíše ne. I tím okolním světem je to dáno, jak na něj působí. On si něco musí najít o 

tom daném tématu a hledá ty informace, které se mu hodí. 

Marek: Já nevím, oni se o to podle mě snaží, ti lepší. Být co nejvíce objektivní. Věřím tomu, 

že se jim to daří. Ale nevím. Určitě jsou více objektivní než někdo z Parlamentních listů.  

Co byste se chtěli v nějakém předmětu mediální výchovy dozvědět? 

Vojta: Právě to, jak být mediálně gramotný. Co to obsahuje, a tak celkově.  
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Marek: Já bych se chtěl dozvědět, jak správně hledat informace, jakým webům důvěřovat a 

jakým ne. A potom jak se mám bavit s člověkem, který hledá informace na webech, které jsou 

označené jako dezinformační a jak s ním mám komunikovat. Protože to já neumím, já se 

vždycky vytočím a nedokážu se s ním bavit. 

Lenka: Nebo když už třeba zjistím, že nějaký článek není pravdivý, tak co s tím. Jestli se s tím 

dá vůbec něco dělat, někam to nahlásit.  

Martina: Já bych třeba ocenila, kdybychom se bavili o těch aktuálních věcech, které se dějou 

ve světě. Vést diskuse. Já bych to ocenila, já se na zprávy nedívám, nemám na to čas. Bylo by 

fajn, kdyby něco takového bylo. 

Myslíte, že je tady nějaký učitel, který by to zvládl a chtělo by se mu to dělat? 

Vojta: Možná ten p. Arnošt. 

Lenka: Ten určitě. Já myslím, že by jich bylo více, kteří by se s námi chtěli o tom bavit. Ale 

není na to prostor. Když jsou v dobré náladě, tak se to dá. Ale asi v matice se nebudem bavit o 

Brexitu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


