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Abstrakt: Diplomová práce se věnuje zapojení průřezového tématu mediální výchova do 

výuky českého jazyka. V první části definuje základní pojmy mediální gramotnost a mediální 

výchova a popisuje jejich vývoj a koncepce ve vzdělávání. Dále se zabývá podobou mediální 

výchovy v kurikulárních dokumentech, především v Rámcovém vzdělávacím programu,  

a charakteristikou tematických okruhů průřezového tématu mediální výchova v tomto 

dokumentu. Následně se věnuje možnostem realizace mediální výchovy, využití učebnic  

a dalších metodických a učebních materiálů a projektů. V druhé části práce jsou na základě 

dat získaných prostřednictvím vlastního kvalitativního šetření analyzovány Školní vzdělávací 

programy tří zapojených gymnázií, odpovědi respondentů z polostrukturovaných rozhovorů  

a konkrétní výukové situace. Výzkumná část si klade za cíl poskytnout informace o realizaci 

mediální výchovy a o stavu integrace příslušného průřezového tématu do výuky na vybraných 

gymnáziích. Soustředí se také na to, zda jsou ve výuce mediální výchovy naplňovaná témata, 

která definuje Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 

 

Abstract: This diploma thesis deals with the involvement of the cross-curricular theme of 

media education in the Czech language teaching. The first part defines the basic concepts of 

media literacy and media education and describes their development and concepts in 

education. It also deals with the form of media education in curricular documents, especially 

in the framework educational programme, and the characteristics of the thematic areas of the 

cross-curricular theme of media education involved in this document. Subsequently, it deals 

with the possibilities of media education realization and with the use of textbooks and other 

methodological and teaching materials and projects. In the second part of the thesis, the 

school education programmes of three selected grammar schools are analysed, on the basis of 

data obtained by own qualitative research, by answers of respondents from semi-structured 

interviews and by specific teaching situations. The aim of the research part is to provide 

information on the implementation of media education and on the state of the relevant  

cross-curricular topic integration into teaching at selected grammar schools. The focus of 

concern is also whether the topics defined in the Framework Educational Programme for 

Grammar Schools are fulfilled in media education. 
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SŠ – Střední škola 
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Úvod 

Mediální výchova jako výchovně vzdělávací proces směřující k posilování mediální 

gramotnosti je v současném českém vzdělávacím systému zakotvena jako tzv. průřezové 

téma. Záleží ale do jisté míry na školách, jakou formu realizace zvolí a kam mediální výchovu 

skutečně integrují. Ačkoliv by toto průřezové téma dnes mělo být ve výuce již stabilně 

zavedené, z nejnovějších výzkumů o stavu mediální výchovy se ukazuje, že jeho postavení  

a pojetí je problematické, zejména pak právě z hlediska různých způsobů začleňování. 

V předložené práci se zaměříme na zapojení mediální výchovy do výuky českého jazyka na 

gymnáziích, protože vztah vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a mediální výchovy 

považujeme za velmi blízký. 

Vzhledem k tomu, že koncepce mediální výchovy v kurikulárních dokumentech byla 

vytvořena více než před deseti lety, vyvstává otázka, nakolik dnes odpovídá realitě. Souvisí to 

především s nástupem digitalizace, internetových médií, s ústupem masové komunikace kvůli 

tzv. síťové komunikaci atp. Naznačené celospolečenské změny se nepochybně týkají  

i mediální výchovy a její podoby. Přestože se v současnosti připravují nové verze 

kurikulárních dokumentů státní úrovně, pojetí mediální výchovy ve stávajících dokumentech 

může pro výuku představovat značné komplikace. Kromě cíle naší práce, kterým je zjistit stav 

reálné integrace průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na 

gymnáziích a popsat jeho realizaci, se pokusíme dotknout i výše zmíněné otázky.  

V práci jsou nejprve definovány základní pojmy mediální gramotnost a mediální výchova  

a jejich vztah, následuje shrnutí teoretického rámce mediální výchovy, včetně jejího vývoje  

a konceptů. Dále se zabýváme styčnými body českého jazyka a literatury  

a mediální výchovy a předkládáme důvody pro podporu této integrace. Druhá kapitola se 

věnuje podobě mediální výchovy v kurikulárních dokumentech, především v Rámcovém 

vzdělávacím programu, a charakteristice tematických okruhů průřezového tématu mediální 

výchova v tomto dokumentu. Dále pojednáváme o možnostech realizace mediální výchovy,  

o využití učebnic a o dalších metodických a učebních materiálech a projektech.  

Druhá část práce, kapitola 4, se zabývá konkrétní realizací mediální výchovy na vybraných 

školách. Nejdříve jsou prostřednictvím kvalitativních metod analyzovány Školní vzdělávací 

programy zapojených gymnázií, dále odpovědi respondentů z polostrukturovaných rozhovorů 

a poté záznamy z přímých hospitací. Kombinace těchto tří technik je charakteristická pro 
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případovou studii, za kterou můžeme vlastní šetření označit. Dílčí výsledky šetření jsou vždy 

shrnuty a okomentovány, obecné výsledky pak přinese závěr práce.  
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1. Teoretická východiska 

1.1 Mediální gramotnost 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále RVP G)
1
 vymezuje mediální gramotnost 

jako: „soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, 

jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává 

mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, 

odhalit“ (RVP G, 2007, s. 77). Tuto definici přebírá řada dalších zdrojů v různých podobách, 

např. Pavel Verner v příručce upravené pro školní kontext (viz Verner, 2007, s. 93) nebo 

Dagmar Sochorová (2016). Sochorová však toto úzké vymezení rozšiřuje o charakteristiku 

příslušných dvou oblastí – poznatků a dovedností a mediální gramotnost tedy dle ní zahrnuje: 

1. poznatky „potřebné k získání kritického odstupu od médií a poznatky umožňující 

maximální využití potenciálu médií jako např. zdroje informací, kvalitní zábavy, 

aktivního naplnění volného času“ (Sochorová, 2016, s. 36); 

2. dovedností, jež dovolují a usnadňují tento kritický odstup, jakož i maximální kontrolu 

vlastního využívání médií (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 9.; Sochorová, 2016, s. 36).   

Bína a kolektiv považují mediální gramotnost za schopnost
2
 vyhledávat, hodnotit a dále 

předávat informace v nejrůznějších formátech (Bína a kol., 2005, s. 20), a zároveň za jeden ze 

tří konceptů edukačního cíle „dokonale sociálně komunikujícího člověka“ (Bína a kol., 2006, 

s. 7). Těmi zbývajícími dvěma jsou pak výpovědní a komunikační kompetence a funkční 

gramotnost. V mediální gramotnosti akcentují zvládání komunikace pomocí nosičů slov, 

písmen, zvuků a obrazů (tamtéž).  

Ze zahraničních definic mediální gramotnosti uveďme jednu z těch starších, podle níž 

mediální gramotnost představuje „schopnost získávat, analyzovat, hodnotit a komunikovat 

mediální sdělení rozličných typů (druhů) a forem“ (Aufderheide, 1993, cit. dle Sochorové, 

2016, s. 36). Dále např. vymezení Davida Buckinghama: „Mediální gramotnost je soubor 

                                                

1Citujeme RVP G z roku 2007, který byl naposled revidován v srpnu 2016. Změny se týkaly vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, což se nijak nedotýká tématu naší práce. Státní kurikulární dokumenty 

(včetně RVP G) budou více rozvinuty v kapitole 2.  

2 V předložených definicích je patrný nesoulad v užívání pojmů schopnost a dovednost, které se směšují. 
Z hlediska psychologie se terminologicky jedná o dva samostatné pojmy, oba jsou však předpokladem ke 

právnému vykonávání činnosti (více viz např. Gillernová, 2000), proto hlubší významový rozdíl v práci 

opomíjíme. 
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znalostí, schopností a kompetencí potřebných k používání a interpretování médií
3
“ 

(Buckingham, 2003, s. 36). Podle Johnsona mediální gramotnost ale souvisí i s dovednostmi 

vytvářet vlastní mediální produkty (Johnson, 2001).  

Ondřej Dufek ve své bakalářské práci (2011, s. 11) nabízí vlastní shrnující charakteristiku 

mediální gramotnosti založenou na schopnostech a také kromě čtení a přijímání médií uvažuje 

o schopnosti vytvářet mediální produkty:  

  schopnost kriticky reflektovat média, jejich obsahy a společenské role;  

  schopnost vytvářet mediální produkty;  

  schopnost pozitivně využívat média pro své vlastní potřeby;  

  schopnost účinně odolávat negativním vlivům mediálního působení; 

  schopnost orientovat se v komplexním prostředí mediálně saturovaných společností.  

Rozvoj mediální gramotnosti by mělo být jedním z cílů mediální výchovy (Buckingham, 

2003; Bína a kol., 2005; Jirák, Köpplová, 2015; Sochorová, 2016), o čemž se vyjadřuje  

i dokument RVP pro gymnázia, který postavení médií (masových médií a mediální 

komunikace) v životě člověka považuje za faktor natolik významný, že s médii není možné 

nakládat intuitivně, nýbrž především poučeně a 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“ (RVP G, 2007, s. 77).  

Rozvíjení mediální gramotnosti může být dosahováno různými způsoby a na více úrovních  

a můžou se od sebe lišit odlišnou formou formalizace a institucionalizace (Wolák, 2017). 

Přehledně je to zobrazeno v následujícím schématu od Jiráka a Köpplové (2015, s. 350)
4
: 

                                                

3 Přeloženo autorkou práce. 

4 Citováno dle Wolák, 2017, s. 33. 
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Schéma: Složky a roviny mediální gramotnosti (Zdroj: Jirák, Köpplová, 2015, s. 350)5 

 

Kromě školní, mimoškolní oblasti a vzdělávaní učitelů a novinářů se zde počítá i s mediální 

osvětou, která se realizuje především prostřednictvím samotných médií – mediální kritikou 

v tisku, vzdělávacími pořady ve vysílání nebo osvětovými a kritickými weby (Pastorová, 

Jirák, 2015). 

1.2 Mediální výchova 

Mediální výchovu ve vztahu k mediální gramotnosti můžeme chápat jako „záměrné výchovné 

působení na dosažení určitého stupně mediální gramotnosti“ (Mičienka, Jirák a kol., 2007,  

s. 285). Hlavním cílem mediální výchovy podle Šebesty je: „vypěstovat u žáků dovednost žít 

s médii, efektivně jich využívat k svému osobnímu rozvoji a efektivně se bránit jejich tlaku“ 

(Šebesta, 2005, s. 131).  Obsahem mediální výchovy by neměl být jen „konkrétní soubor 

                                                

5 Převzato dle Wolák, 2017, s. 33. 
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schopností a dovedností, které má nabízet k osvojení, ale především pochopení obsahu jejího 

smyslu“ (Pastorová, Jirák, 2015, s. 12). Podle Pastorové a Jiráka (tamtéž) je u vymezení 

mediální výchovy stejně důležitý způsob její realizace, tedy to, jak je zakomponovaná do 

systému vzdělávání a kurikulárních dokumentů a jak přispívá ke klíčovým kompetencím, což 

je i jedním z témat naší práce a budeme to rozvíjet ve 2. kapitole.  V současné době však 

mediální výchova nabízí stále nové a nové rozměry, proto může být obtížnější definovat, co 

má být jejím předmětem (tamtéž, s. 144). 

Mediální výchovou se zabývá řada humanitních disciplín – kromě pedagogiky i mediální 

studia, psychologie, sociologie, filmová studia, atd. V naší práci nás však mediální výchova 

zajímá jako proces výuky a učení se o médiích, tedy jako vyučovací předmět, proto bude 

pozornost upřena na tuto oblast. I přesto není možné opominout teoretický rámec mediální 

výchovy, její vývoj a koncepty.  

Mediální výchova je v současnosti rozvinutý obor s propracovanou koncepcí jak v zemích 

německy a anglicky mluvících, tak v zemích skandinávských. V Rakousku a v Německu se 

spíše setkáme s termínem „mediální pedagogika“
6
 (Sochorová, 2016, s. 27), v zemích jako 

např. Anglie, USA, Kanada, Austrálie se v souvislosti s termínem mediální výchova (media 

education) využívají také výrazy „mediální gramotnost“ (media literacy) a „mediální 

uvědomělost“ (media awareness) (tamtéž, s. 27).
7
 

1.2.1 Vývoj mediální výchovy 

Mediálně výchovné prvky v historickém vývoji je možné zaznamenat od doby, kdy začala 

působit média samotná, byť se v tomto období ještě nehovořilo o mediální výchově 

(Sochorová, 2016). Počátky mediální výchovy někteří autoři datují už do antického Řecka
8
 

(Mičienka, Jirák a kol., 2007), do 5. století v Římě (Sochorová, 2016), jiní tyto počátky 

spatřují v zásazích cenzury v církvích (Bína, 2005). První pedagogické a didaktické úvahy  

o používání médií pravděpodobně však můžeme vysledovat až v době J. A. Komenského. 

Souvisí s tím jednak uvedení slabikáře Orbis sensualium pictus z roku 1658 do latinských 

                                                

6 V českém prostředí není tento termín dosud příliš etablovaný, více se tím zabývá např. Šeďová (in Průcha, 

2009) nebo Pavlíčková, Šebeš, Šimůnek (2009). V Německu je tato disciplína spojována se jménem Bernd 

Schorb (Schneiderová, Holanová, Janovec, Šmejkalová, 2017). 

7 Předložením těchto všech výrazů Sochorová poukazuje na nejednotnou míru rozvoje a na nejednotnou 
terminologii v tomto odvětví v jednotlivých zemích. 

8 Konkrétně v Platónově dialogu Ústava (Republika) je možné nalézt varování před dopadem divadla na řeckou 

mládež (viz Mičienka, Jirák, 2007, s. 10). 
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škol, jednak Komenského úvahy o využití novin ve výuce jakožto „důležitého zdroje 

poučení“ (Sochorová, 2016, s. 28) a pak především kapitola „Jak poutník mezi novináře 

přišel“ v díle Labyrint světa a ráj srdce (Janů, 2018, s. 7). V témž díle se Komenský pokusil  

o výklad toho, jak média působí ve společnosti a novináře zde popsal jako „pyštce“, kteří 

lákají na různé melodie (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 10). 

Rozvoj mediální výchovy v dnešním slova smyslu lze zasadit až do období po druhé světové 

válce jako reakci na nepříznivou zkušenost s médii a úspěchem propagandy ve válečné éře 

(Mičienka, Jirák a kol., 2007), což byl v poválečném Německu důvod k prosazení mediální 

výchovy do výuky. V 50. letech 20. století byla zdůrazňovaná ochranná funkce, která si kladla 

za cíl chránit děti a mládež před „škodlivými mediálními obrazy“ (Sochorová, 2016, s. 29; 

Šebesta, 2005), oproti tomu v 60. létech docházelo k prvnímu přemýšlení nad manipulací 

médií, nad mediálními koncerny, mediálními stereotypy a nad přístupností médií napříč 

sociálními skupinami (Bína a kol., 2005). Další výraznou příčinou rozvoje mediální výchovy 

se nepochybně stala komercializace médií (hlavně televize) – od 50. let v USA a od konce 70. 

let také v evropském prostředí. V Evropě ale s výjimkou Německa
9
 komercializace 

televizního vysílání nebyla tak intenzivní, proto rozvoj neprobíhal rychle a mediální výchova 

se prosazovala až v 80. letech, a to především ve Skandinávii a ve Velké Británii (Sochorová, 

2016).  

V rámci vývoje mediální výchovy v českém prostředí je nutné zmínit časopis Duch novin 

s rubrikou Noviny ve škole, který vycházel na přelomu 20. a 30. let 20. století v tehdejším 

Československu (Mičienka, Jirák a kol., 2007). Další významný vývoj ale probíhal až po roce 

1989. Výraznými osobnostmi, jež jsou spojené s mediální výchovou u nás, je Karel Šebesta, 

zastánce začlenění mediální výchovy do jedné ze složek předmětu český jazyk a literatura,  

a Jan Jirák, autor koncepce samotného začleňování mediální výchovy jako povinné složky do 

kurikula českého školství v Rámcovém vzdělávacím programu (viz RVP, 2007; Pavlíčková, 

Šebeš, Šimůnek, 2009).  

Podle Šebesty na konstituování mediální výchovy mají u nás vliv čtyři faktory (2005, s. 128): 

1. stav mediální scény; 

2. připravenost veřejnosti; 

3. připravenost školy; 

4. stav výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v oboru. 

                                                

9 V Německu vývoj mediální výchovy již probíhal od konce druhé světové války (viz výše). 
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Ve všech těchto ohledech ale situace v České republice po roce 1989 nebyla příznivá. 

Souvisela s tím např. proměnlivost a nevyspělost české mediální scény v 1. polovině 90. let – 

měnil se styl práce žurnalistů, začal se prosazovat bulvár a veřejnost si na tyto jevy zvykala 

pomalu. Nastalé změny ve výše uvedených oblastech ale způsobily to, že se o mediální 

výchově začalo uvažovat (Šebesta, 2005). 

1.2.2 Koncepty mediální výchovy 

Přístupy k mediální výchově dělíme na dva směry, na přístup kriticko-hermeneutický  

a přístup produkční, označovaný jako learning by doing (např. Sochorová, 2016). Oba 

přístupy jsou však od sebe neoddělitelné (Vranková, 2004b). „Větev“ kriticko-hermeneutická 

je zaměřená na kritickou recepci a interpretaci mediovaného sdělení (Vránková, 2004b)  

a bývá přisuzována kontinentální Evropě, Skandinávii a Kanadě. Pozornost je upřena na 

„skutečná média, s jejichž produkty se jedinci dostávají do každodenního styku a předpokládá 

se, že žáci pochopí základní principy a mechanismy fungování médií“ (Sochorová, 2016,  

s. 31). Druhý přístup, tzv. learning by doing je prakticky zaměřená a „dovedností větev“ 

mediální výchovy, žáci se v rámci tohoto pojetí učí vyhledávat informace, realizovat vlastní 

myšlenky a nápady za pomoci vlastní mediální produkce; mohou se učit vytvářet webové 

stránky, fotografie, digitálně natočený film, psát vlastní novinové články do školního časopisu 

atd. (Sochorová, 2016, s. 31). Tento přístup je typický hlavně ve Spojených státech. 

Podle Vránkové (2004a) se oba zmíněné směry považují za tradiční přístupy k mediální 

výchově. Kromě tradičního přístupu se můžeme setkat s prosazujícím „teleologickým 

přístupem“ (Sochorová, 2016, s. 32), který úzce souvisí s rozšiřováním digitálních technologií 

a se změnou rolí, a předchozí dělení rolí na „aktivní producenty a pasivní příjemce“ je 

porušováno (Vránková, 2004a, s. 41–42; Bína, 2005). V teleologickém pojetí je cílem 

mediální výchovy „zdokonalování možností, jež nabízejí moderní informační a komunikační 

technologie v rámci výuky“ jako např. výukové aplikace, virtuální škola, virtuální univerzita 

atd. (Vránková, 2004a, s. 41–42). V našem prostředí lze podle Sochorové (2016, s. 32) 

sledovat převládající tradiční pojetí mediální výchovy.   

Další z rozšířených konceptů mediální výchovy představuje konceptuální rámec vytvořený 

specialistou na mediální výchovu, Eddiem Dickem, který koncept vytvořil pro Skotskou 

filmovou radu (Sochorová, 2016). Základní princip tohoto modelu tvoří teze, že média 

konstruují realitu a skutečnosti v mediálních sdělení reprezentované jako reálné podléhají 



17 

 

mnoha vlivům (tamtéž, s. 33). Tento model je rozčleněn na tři základní prvky
10

: 1. mediální 

texty; 2. produkce; 3. publikum. Dickova koncepce klade důraz na analytickou, ale  

i praktickou stránku mediální výchovy v kontextu kulturního, politického a ekonomického 

prostředí, přičemž důležitým prvkem je již jmenovaná představa, že veškerá komunikace je 

sociální konstrukcí reality (tamtéž).  

Ve shodě s Vránkovou (2004a) a Sochorovou (2016) a s jejich tvrzením o tradičním pojetí 

mediální výchovy v současné době je i pohled Pastorové a Jiráka (2015). Ti uvádí, že 

současná koncepce mediální výchovy se opírá o východiska, která již nejsou aktuální. Dnešní 

vývoj médií a mediální komunikace podle nich „nastoluje poměry, které jsou s předcházející 

situací stále těžko srovnatelné, jelikož tam, kde dříve byla jasná hranice mezi výrobci  

a uživateli mediálních sdělení, nastoupila s digitalizací, internetizací a telekomunikací velmi 

nepřehledná struktura vztahů“ (Pastorová, Jirák, 2015, s. 145). Tradiční masová média se tak 

více „internetizují“ (tamtéž). Pro mediální výchovu se kvůli tomuto vývoji řada témat stává 

tématy historickými a této situaci musí čelit. Pastorová a Jirák (2015) si v návaznosti na výše 

zmíněný vývoj médií a mediální komunikace kladou otázku, jak bude náš vzdělávací systém 

tento problém řešit. Stejné otázky se týká prohlášení Budoucnost mediální výchovy v České 

Republice (Zezulková, Šťastná, Jirák, 2019) shrnující závěry senátních seminářů a veřejného 

slyšení o rozvoji mediální výchovy
11
, který současnou situaci a koncepci mediální výchovy 

v ČR považuje za dlouhodobě neudržitelnou a alarmující. Z dokumentu vyplývají 3 apely:  

1. Mediální gramotnost je potřebnou kompetencí 21. století a její „nerozvíjení  

u obyvatel České republiky představuje riziko jak pro demokratické uspořádání, 

bezpečnost a konkurenceschopnost státu, tak pro kvalitu života jednotlivých občanů“ 

(Zezulková, Šťastná, Jirák, 2019, s. 1).  

2. „K jednotlivým gramotnostem bude v budoucnu stále více nutné přistupovat jako 

k úzce propojeným a vzájemně se doplňujícím, jelikož jejich oddělené vnímání  

a rozvíjení je dlouhodobě neudržitelné“ (tamtéž). V důsledku rozšíření internetu  

a digitalizace se sbližují a propojují různá média a komunikační technologie a dochází 

ke stírání hranic mezi jednotlivými gramotnostmi (mediální, informační, digitální, 

čtenářské, apod.).  

                                                

10  Citováno dle Sochorová, 2016, s. 33. 

11 Odborné senátní semináře a veřejné slyšení se konaly v letech 2017 a 2018 v Senátu ČR a organizoval je 
senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice ve spolupráci s Institutem komunikačních 

studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a s 

nadací Green Foundation. Více viz Zezulková, Šťastná, Jirák (2019) nebo https://fsv.cuni.cz, stav k 16.4.2019. 
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3. Česká republika potřebuje „urgentně vytvořit sjednocující koncepci a strategii rozvoje 

mediální gramotnosti a systematický a koordinovaný postup rezortů v této věci  

s jasně definovanou mezirezortní gescí a s orgánem, který bude koncepční rozvoj  

a koordinaci zajišťovat“ (tamtéž), neboť pokud setrvá v současném stavu, iniciativy 

týkající se mediální výchovy a mediální gramotnosti se budou vzdalovat realitě 

mediálního života v ČR, EU a ve světě (tamtéž). 

V současné době probíhá příprava nové verze kurikulárních dokumentů státní úrovně, tedy 

Rámcových vzdělávacích programů. Tuto revize chystá Ministerstvo školství mládeže  

a tělovýchovy.  Je zatím nejisté, do jaké míry se projeví změny ve stávajícím zařazení 

průřezových témat či konkrétně v průřezovém tématu mediální výchova.
12

 

1. 3 Mediální výchova a český jazyk 

1.3.1 Mediální výchova v českém prostředí 

Problematikou mediální výchovy a jejímu zapojení do výuky v různém smyslu se v českém 

prostředí zabývá mnoho odborné literatury. S ohledem na téma této práce se opíráme 

především o poznatky související s propojením mediální výchovy a českého jazyka a se 

začleňováním mediální výchovy do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
13

 

v kontextu státních kurikulárních dokumentů. To reprezentuje např. práce Dagmar Sochorové 

Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury (Sochorová, 2016). Dagmar 

Sochorová (dříve Strejčková) působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a touto 

tematikou se zabývá dlouhodobě.
14

 Zmíněná práce je svým zaměřením a koncepcí blízká naší 

práci, analyzuje ale integraci mediální výchovy do výuky českého jazyka pouze v rovině 

základního vzdělávání. Stejně tak jsou užitečná zjištění Jitky Bělohradské v článku Mediální 

výchova v praxi škol z pohledu žáků i učitelů z mezinárodní konference o mediální výchově  

a pedagogice z roku 2009 (Bělohorská, 2010).  I tento příspěvek se ale rovněž zabývá výukou 

mediální výchovy na základní škole. Vhled do problematiky integrace českého jazyka  

                                                

12 O postavení průřezového tématu mediální výchova v soustavě kurikulárních dokumentů pojednáme více ve 2. 

kapitole. 

13 Takto je nazvaná vzdělávací oblast v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (2007), do které spadá 

obor česká jazyk a literatura, proto stejně jako v dokumentu píšeme velké počáteční písmeno.  

14 Např. i zde: Strejčková, Dagmar. Pojetí mediální výchovy ve výuce českého jazyka a literatury. Usta ad Albim 
BOHEMICA. Ústí nad Labem: PedF UJEP, 2012. č. 1, s. 138-149. ISSN 1802‒825X nebo zde: STREJČKOVÁ, 

Dagmar. Mediální výchova ve výuce učitelů českého jazyka a literatury. Brno, 2011. Rigorózní práce (PhDr.) 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012-01-10.  
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a mediální výchovy na střední škole nabízí článek pracovníků Katedry českého jazyka 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy K současnému stavu a perspektivám mediální 

výchovy publikovaný v časopise Didaktické studie (Schneiderová, Holanová, Šmejkalová, 

Janovec, 2017). Jedná se zatím o stručné pojednání, jelikož autoři pracují na obsáhlejším 

zpracování dané oblasti. Přínosem v dané problematice jsou také práce Ondřeje Dufka, a to 

jak jeho práce bakalářská: Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka (Dufek, 

2011), tak článek Možnosti mediální výchovy v současných učebnicích českého jazyka 

publikovaný v časopise Český jazyk a literatura (Dufek, 2012). V bakalářské práci se mimo 

jiné věnuje i zapojení mediální výchovy do českého jazyka jak na základních školách, tak na 

gymnáziích, v druhém zmíněném článku zjišťuje, jak jsou naplňována témata mediální 

výchovy v učebnicích pro základní školy podle Rámcového programu pro základní 

vzdělávání. Cenná je diplomová práce Michaely Janů, jež nese název Mediální výchova ve 

výuce českého jazyka na středních školách (Janů, 2018). Autorka zde hodnotí stav integrace 

mediální výchovy jako průřezového tématu do hodin českého jazyka a literatury na všech 

typech středních škol, analyzuje učebnicovou řadu českého jazyka a navrhuje i vlastní 

didaktický materiál. Práce je koncepčně i tematicky velmi blízká naší práci a zabývá se 

analogickými situacemi, proto jsme se inspirovali její strukturou. V naší práci se ale 

zaměřujeme pouze na gymnázia. 

1.3.2 Styčné body mediální výchovy a výuky českého jazyka 

Karel Šebesta v knize Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační 

výchova mediální výchovu představuje jako blízký komplement předmětu český jazyk  

a uvádí, že mediální výchova věcně i metodicky patří do předmětu mateřský jazyk a je  

i v zájmu češtinářů, aby tak „zajímavou a velmi dynamicky se rozvíjející oblast společenské 

komunikace měli ve svém programu“ (Šebesta, 2005, s. 125). Jak již bylo zmíněno, Šebesta 

ještě před přijetím rámcových vzdělávacích programů koncipoval mediální výchovu jako 

nedílnou součást výchovy komunikační
15
, přičemž tento koncept dle něj umožňuje posun 

příslušného předmětu ke komunikačnímu pojetí a také umožňuje začlenění konkrétních cílů 

vztahujících se k mediální výchově do vzdělávacích programů.  

O propojení českého jazyka a mediální výchovy uvažuje i Otakar Šoltys, který působí na 

Fakultě sociálních věd UK. Podle něj by se vztah mezi českým jazykem a mediální výchovou 

                                                

15  Jedna ze tří složek oboru český jazyk a literatura. 
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měl teoreticky uchopit a prakticky realizovat (Šoltys, 2007). Základní tezí pokusu o jedno 

z možných teoretických uchopení je dle něj víra, že mediální komunikační události jsou 

„pragmatizací (obohacením o etnické a kulturní komunikační zvyklosti) znalostí, dovedností  

a návyků, které žáci získali a získávají na hodinách českého jazyka“ (Šoltys, 2007, s. 47). 

Eva Niklesová z Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích vnímá 

postavení předmětu českého jazyka a literatury v souvislosti s propojením s mediální 

výchovou jako vhodné řešení (Niklesová, 2007). Podle ní je tradičně pojatá výuka patřičného 

předmětu „nepružná“ a jednou z metod „oživení“ by právě mohlo být zapojení témat mediální 

výchovy a médií jako takových (tamtéž, s. 113).  

Podle Sochorové je mediální výchovu možné funkčně zařadit do všech tří složek českého 

jazyka a literatury (tedy do jazykové, literární a slohové a komunikační výchovy), neboť se 

týkají především vnímání mluveného a psaného projevu (Sochorová, 2016). 

Integrací mediální výchovy do českého jazyka a literatury se zabývá také Pastorová a Jirák 

v knize K integraci mediální výchovy. Podle nich je jedním z určujících rysů mediální 

výchovy podstatný jev, a sice „zvláštní forma mezilidské komunikace, tzv. mediální 

komunikace“ (Pastorová, Jirák, 2015, s. 123). Uvádí, že nejznámější podobou mediální 

komunikace je „masová komunikace“
16
, spojená s existencí novin, časopisů, kinematografie  

a rozhlasového a televizního vysílání a vyznačující se zejména vysokou mírou nadprodukce 

(tamtéž). Podle Pastorové a Jiráka se zdá, že v posledních desetiletích masová komunikace 

pomalu ustupuje kvůli novému typu komunikace, tzv. síťové komunikace, která se děje za 

pomoci počítačových sítí, digitalizace dat a jejich telekomunikačnímu přednosu (tamtéž). 

Přesto však mediální komunikaci posuzují jako složitou interakci mezi lidmi, která se děje 

pomocí kódů, z nichž stále nejvýznamnější je přirozený jazyk. Práce masových a síťových 

médií se zmíněnými komunikačními kódy pak může vytvářet podmínky pro integraci 

mediální výchovy do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (tamtéž). 

Jedním z předpokladů pro výuku mediální výchovy je podle Šebesty také připravenost učitelů 

na mediální výchovu. Poukazuje na problematickou situaci, kdy žák může být mediálně 

zkušenější a zdatnější než učitel (Šebesta, 2005). Pastorová a Jirák (2015) uvádí, že pro 

                                                

16 Podle Šebesty (2005, s. 125) se termíny mediální komunikaci a masová komunikace ve velké míře překrývají, 

ale úplně se nekryjí. Mediální komunikací chápe veškerou komunikaci užívanou k šíření a sdělení tzv. médií 

nebo masmédií (tisk, film, rozhlas, TV, počítačové sítě apod.) a v masové komunikaci zdůrazňuje „masové 
šíření“ mezi masou neznámých příjemců. Uvádí však, že v komunikační výchově není tento rozdíl tak podstatný, 

jelikož předmětem jejího zájmu je „mediální komunikace s masovým dosahem“ (Šebesta, 2005, s. 125). 
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pedagoga může propojení mediální výchovy a českého jazyka literatury představovat těžký 

úkol. To komentuje i gymnaziální učitel mediální výchovy Michal Kaderka.
17

 Získání 

mediální gramotnosti ve smyslu dovednosti kriticky zhodnotit informace a jejich zdroje je 

podle Kaderky stále obtížnější, protože rychlým vývojem a změnou zdrojů informací se mění 

i obsah mediální výchovy (Polanská, 2018). Uvádí, že zatímco dříve bylo hlavním cílem 

naučit děti kriticky se vymezovat k článkům v tištěných novinách a časopisech, dnes situaci 

komplikují online média a nepřehlednost zdrojů a je i pro učitele obtížné s těmito změnami 

„držet krok“ (tamtéž). Obsah mediální výchovy je dle Kaderky ale stále většinově omezen 

pouze na oblast propagandy a hoaxů, což za mediální výchovu nepovažuje, protože mediální 

výchova otevírá jiná témata, která jsou pro dosažení mediální gramotnostni podstatnější.
18

 

  

                                                

17 Více pozornosti Michalu Kaderkovi (zejména se zaměřením na jeho učebnici) věnujeme v podkapitole 3.2. 

18 Více též rozhovor s Michalem Kaderkou zde: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nazory-bez-cenzury-

ovlivnuji-dezinformacni-weby-vyuku-na-strednich-skolach, stav k 2.3.2019. 
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2.  Mediální výchova ve státních kurikulárních dokumentech 

2.1 Rámcový vzdělávací program 

Ještě na počátku 90. let platil ve školách jediný závazný vzdělávací program, který 

s předmětem mediální výchovy nepočítal, ani ji neumožňoval a masové komunikaci se 

věnovala pouze kapitola publicistického stylu v českém jazyce (Šebesta, 2005). Proces 

transformace vzdělávací soustavy probíhal dlouhodobě, procházel několika fázemi  

a vyvrcholil vyhlášením závazného dokumentu, kterým je Národní program rozvoje 

vzdělávání, tzv. Bílá kniha z roku 2001
19

 a zejména pak přijetím zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský 

zákon) (RVP G, 2007; Wolák, 2017). V souladu s Bílou knihou a školským zákonem vznikl 

nový systém kurikulárních dokumentů státní úrovně pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let, 

kterým jsou Rámcové vzdělávací programy (dále RVP). RVP vymezuje závazné rámce 

vzdělávání pro jednotlivé etapy a jsou vypracovány pro předškolní vzdělávání, základní 

vzdělávání (včetně úpravy pro speciální vzdělávání), základní umělecké vzdělávání, jazykové 

vzdělávání, jednotlivé obory středního odborného vzdělávání včetně konzervatoří  

a gymnaziální vzdělávání. Pro účely naší práce je stěžejní oblast právě RVP pro gymnázia, 

proto se o něj opíráme v největší míře. 

Školní úroveň představují Školní vzdělávací programy
20

 (dále ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá 

škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. 

2.1.1 Charakteristika RVP G 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
21

 normativně stanovuje obecný rámec vzdělávání 

ve čtyřletém vzdělávacím programu a na vyšším stupni gymnázií. Vymezuje konkrétní cíle 

gymnaziálního vzdělávání, klíčové kompetence
22
, vzdělávací obsah a jeho organizační 

                                                

19 Bílá kniha je dokument státní úrovně, který formuluje požadavky na vzdělávání jako celku (více viz RVP G, s. 

5). 

20
 Podrobněji viz podkapitola 2.2. 

21 Citujeme RVP G z roku 2007, který byl naposled revidován v srpnu 2016. Změny se týkaly vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, což se nijak nedotýká tématu naší práce. 

22 Kompetencemi pro žáky gymnázií jsou: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská a kompetence k podnikavosti (RVP G, 

2007, s. 8). 
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uspořádání a zásady pro tvorbu ŠVP. Kromě učiva definuje RVP G také očekávané výstupy, 

které stanovují úroveň vědomostí a dovedností, ke kterým by žáci
23

 měli na konci studia 

dospět, a které mají činnostní povahu. V poslední části je věnován prostor pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kam jsou zahrnuti žáci se zdravotním postižením 

a zdravotním znevýhodněním, žáci nadané a mimořádně nadané a žáci z odlišného kulturně-

sociálního prostředí (RVP G, 2007, s. 88).  

Vzdělávací obsah je v dokumentu orientačně rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí, které 

jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory 

(RVP G, 2007, s. 11). Vzdělávacími oblastmi jsou:  

1. Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura
24
, cizí jazyk, další cizí jazyky); 

2. Matematika a její aplikace; 

3. Člověk a příroda (fyzika, chemie, biologie, geografie, geologie); 

4. Člověk a společnost (občanský a společenskovědní základ, dějepis, geografie); 

5. Člověk a svět práce; 

6. Umění a kultura (hudební obor, výtvarný obor); 

7. Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova); 

8. Informatika a informační komunikační technologie (RVP G, 2007, s. 11). 

Kromě zmíněných vzdělávacích oblastí jsou do dokumentu včleněna tzv. průřezová témata. 

Průřezová témata RVP G (2007) definuje jako témata v současnosti vnímána jako aktuální, 

která mají ovlivňovat postoje, hodnoty a jednání žáků. Průřezová témata jsou zde popsána 

jako důležitý formativní prvek v rámci celého vzdělávání a svým výchovným zaměřením  

i obsahem se mají promítat do vzdělávacích oblastí (oborů). Měla by tedy pomáhat doplňovat 

či propojovat to, co si žáci během studia osvojili (RVP G, 2007). 

V RVP G (2007) je mezi průřezová témata zařazena:  

1. osobnostní a sociální výchova;  

2. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;  

3. multikulturní výchova;  

4. environmentální výchova a  

5. mediální výchova.  

                                                

23 V práci používáme termín žák a ne termín student, stejně jako to nalezneme v kurikulárních dokumentech. 

24 Obor český jazyk a literatura je v dokumentu rozdělen na dvě složky: jazyk a jazyková komunikace a 

literární komunikace, přičemž do první skupiny patří i komunikační výchova a sloh. 
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Každé z průřezových témat má stanovený obsah rozpracovaný do tematických okruhů  

s nabídkou konkrétních činností a námětů a tyto všechny tematické okruhy jsou povinné 

(RVP G, 2007). Škola do svého ŠVP musí všechny tematické okruhy zařadit, přičemž 

„hloubka, rozsah (výběr témat) a formy jejich realizace jsou zcela v kompetenci školy  

a konkretizují se v ŠVP“ (RVP G, 2007, s. 84). Průřezová témata jsou z hlediska struktury 

zpracovaná stejně, tedy obsahují charakteristiku průřezového tématu, přínos k rozvoji 

osobnosti žáka a tematické okruhy s nabídkou témat (námětů a činností). Na rozdíl od 

vzdělávacích oblastí (oborů) ale dokument u průřezových témat nestanovuje závazné 

očekávané výstupy, proto byly Markétou Pastorovou a kolektivem zpracovány Doporučené 

očekávané výstupy (dále DOV) (DOV, 2011), které nejsou závazné, mají pouze formativní 

charakter. Konkretizují vzdělávací obsah mediální výchovy a mohou sloužit jako metodická 

podpora a současně i jako opora pro učitele při hodnocení žáků. 

Průřezová témata lze realizovat buď jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacích 

předmětů, nebo je možné jim věnovat samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod., 

případně je lze realizovat jako samostatný vyučovací předmět. Uvedené formy lze libovolně 

kombinovat (RVP G, s. 65). 

2.1.2 Průřezové téma mediální výchova 

Zařazení průřezového tématu mediální výchovy podle dokumentu vychází z povahy tzv. 

masové společnosti a z potřeby znát a rozeznávat zákonitosti spojené s produkcí masových 

médií, prostřednictvím nichž je šířená většina informací (RVP G, 2007). Jedním z požadavků 

současné společnosti je podle RVP G samostatná orientace v mediální nabídce „od produktů 

‚tradičních‘ masových médií po možnosti ‚nových‘ síťových médií“ (RVP G, 2007, s. 77).  

O tom, že s médii je tedy nutné nakládat poučeně a o nutnosti dosažení mediální gramotnosti 

jsme se již šířeji vyjadřovali v podkapitole 1.1. Koncepce mediální výchovy v RVP G se  

o zmíněnou představu mediální gramotnosti jako souboru dovedností a vědomostí opírá. 

V dokumentu jsou také popsány oblasti, v čem mediální výchova jako průřezové téma může 

žákovi pomoci a v čem spočívá její přínos. Je to „oblast vědomostí, dovedností a schopností“ 

a oblast „postojů a hodnot“ (RVP G, 2007, s. 79). RVP G se zejména v oblasti dovedností  

a schopností a postojů a hodnot shoduje se Šebestou (2005), podle něhož by mediální 

výchova měla být zaměřena na „dovednosti vyhledávat různé informace v různých médiích; 

dovednosti přijímat mediální sdělení s porozuměním co největšího množství přenášených 
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významů; dovednosti přijímaná sdělení analyzovat a kriticky je hodnotit a dovednosti kriticky 

hodnotit konkrétní média“ (tamtéž, s. 132).  

Přestože v naší práci vycházíme z Rámcového programu pro gymnázia, k úplnému vymezení 

mediální výchovy v tomto dokumentu je užitečné nahlédnout i do Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání
25

 (RVP ZV, 2017). Pokusíme se tedy o drobnou komparaci 

příslušných oblastí s orientací na pojetí tematických okruhů mediální výchovy. 

V RVP ZV (2017, s. 139) je o mediální výchově pojednáno oproti RVP G stručně. Její přínos 

definuje také v oblasti vědomostí, dovedností a schopností (na příklad schopnost zapojit se do 

mediální komunikace, schopnost analytického přístupu a kritického odstupu k mediálnímu 

obsahu) a v oblasti postojů a hodnot (na příklad rozvoj citlivosti vůči stereotypům, 

předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti). Dále pak uvádí sedm tematických 

okruhů, které člení na okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních 

činností
26

 (RVP ZV, 2017, s. 139–140). Tyto dvě roviny odpovídají tradičnímu pojetí 

mediální výchovy kombinujícímu kriticko-analytický přístup s konceptem „learning by 

doing“ (Sochorová, 2017, s. 61).  

RVP G obě tyto složky nevyděluje, ale propojuje v jeden celek. Tematické okruhy mediální 

výchovy v RVP G mají komplexnější charakter než v RVP ZV. Program mediální výchovy je 

v dokumentu rozdělen do pěti tematických okruhů:  

1. Média a mediální produkce; 

2. Mediální produkty a jejich významy; 

3. Uživatelé; 

4. Účinky mediální produkce a vliv médií; 

5. Role médií v moderních dějinách (RVP G, 2007). 

Jednotlivá témata postupují od podavatele přes sdělení, médium, příjemce až k účinkům,  

a tedy kopírují strukturu „kdo říká co, jakým kanálem a s jakým účinkem“
27

 (Janů, 2018). 

Dílčím tématům se budeme věnovat podrobněji později. 

                                                

25 Citujeme aktualizovaný text RVP ZV z června 2017. 

26 Receptivní činnosti: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality; stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení; fungování a vliv médií ve společnosti a 
produktivní činnosti: tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu (RVP ZV, 2017, s. 140). 

27 Michaela Janů zde odkazuje na „Lasswellův klasický model přenosu mediálního sdělení“ (Více viz Janů, 

2018, s. 18). 
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Podle RVP G (2007, s. 78) průřezové téma mediální výchova svým věcným obsahem souvisí 

především se vzdělávacími obory, které mají humanitní, sociálněvědní nebo psychologickou 

povahu, tedy především se vzdělávacími obory: český jazyk a literatura, občanský  

a společenskovědní základ a dějepis. Dokument nabízí konkrétní možnosti propojení se 

vzdělávacím oborem český jazyk a literatura. Poukazuje na to, že média konstruují realitu a je 

třeba se tím zabývat, na příklad, že: „u osob ve zpravodajství, u postav v seriálu či u účastníků 

reality show to nemusí být jejich skutečná vlastnost, nýbrž ‚uměle‘ přisouzený rys)“ (tamtéž). 

Nabízí také možnost práce kritického čtení textů, hru s doprovodnými „konotovanými“ 

významy s využitím slov „podnikatel“, „tunelování“ či „technoparty“ a zdůrazňuje roli 

uměleckých projevů (tamtéž). V souvislosti se začleněním do českého jazyka a literatury RVP 

G také uvažuje o tematizaci stereotypů a mýtů. Dle našeho soudu jsou tato doporučení i přes 

snahu o konkrétnosti velmi obecná. Souvisí sice se vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace a dotýkají se v zásadě všech tří složek (jazykové, literární i slohové  

a komunikační), ale pouze v rovině popisu bez hlubšího vztahu k patřičnému oboru. 

2.1.3 Tematické okruhy mediální výchovy v RVP G 

Jak již bylo popsáno, program mediální výchovy je v dokumentu rozdělen do pěti 

tematických okruhů: Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy, 

Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách. 

Tematické okruhy programu mediální výchovy jsou v RVP G formulovány velice obecně  

a pouze v bodech.
28

 Jejich obsah se také různě prolíná. S pomocí Doporučených očekávaných 

výstupů (DOV, 2011), které se tématy také zabývají, se pokusíme jednotlivé okruhy rozvést  

a charakterizovat. 

1. Média a mediální produkce – tento okruh se podle dokumentu vyznačuje „aktivním 

pronikáním do zázemí veřejné komunikace“ (RVP, G, 2007, s. 79). Zahrnuje jak 

průřez dějinami médií (od vývoje knihtisku po nová média), tak i teoretické otázky, 

jakým je vznik a typy masových médií.  Lze říct, že na média a mediální produkci je 

nahlíženo obecně, ale tematizují se tam i konkrétní otázky jako např. lidé v médiích 

(fungování redakce, náplň práce novinářů), vnější vliv na chování médií (lobbing, PR, 

financování médií) atp. Kromě vědomostní složky, kam bychom vše doposud zmíněné 

                                                

28 Pro lepší přehled podobu těchto témat, tak jak je formuluje RVP G (2007), přikládáme v příloze práce. Viz 

Příloha č. 1. 
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mohli zařadit, okruh obsahuje i složky dovedností a schopností jako např. činnosti 

komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů 

a odpovědnosti, otázka autorství) nebo práce v produkčním týmu školního média 

(rozbor školní produkce z hlediska dodržování dohodnutých zásad a pravidel („třídní 

mediální ombudsman“). 

2.  Mediální produkty a jejich významy – následující okruh je uveden jako „citlivé 

vnímání souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí“ (RVP G, 2007, s. 79). 

Obsahuje především témata věnující se českému a světovému trhu a kategoriím 

mediálních produktů, což zastupuje oblast vědomostní. Dále nabízí záležitosti týkající 

se principů mediální produkce v kontextu společenských i etických aspektů a věnuje 

velký prostor reklamě. Např. body „reklama a její výrazové prostředky; kritický 

přístup k reklamě; rozbor reklamy z hlediska použité strategie – úspěch ve společnosti, 

získání obdivu; příprava reklamní kampaně propagující školu“ a „hodnoty a životní 

styly nabízené / nenabízené mediálními produkty“ (RVP G, 2007, s. 80). Je tedy 

patrné, že se zmíněná témata dotýkají i oblasti hodnot a postojů. Dle Doporučených 

očekávaných výstupů (DOV, 2011) se v tomto okruhu setkáváme s kritickým  

a analytickým přístupem
29

 ke vnímání mediálních produktů, s nimiž se žáci mohou 

dennodenně setkat, což zahrnuje i kategorii „jazyk médií“ (tamtéž). Tento okruh má 

dle DOV zprostředkovat základní představu o výrazových prostředcích využívaných 

v médiích a rozvíjet schopnost je kriticky vyhodnotit a rozebrat. 

3. Uživatelé – tento okruh je představen „heslem“ „vědomí síly a významu aktivního 

přístupu ke všem podnětům“ (RVP G, 2007, s. 81). Zde se vymezují pojmy jako 

„veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti, cílová skupina“ a popisují se 

způsoby, jimiž média dané skupiny oslovují. Okruh také pojednává o problematice 

ohlasů diváků/posluchačů/čtenářů a technikám využívaným pro účely souvisejících 

průzkumů. Kromě oblasti vědomostní okruh obsahuje i oblast hodnot a postojů – vede 

žáky k uvědomění, že sami jsou uživateli médií (DOV, 2011). 

4. Účinky mediální produkce a vliv médií – příslušný okruh je v dokumentu uvedený 

s dodatkem „aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí“ 

(RVP G, 2007, s. 81). Věnuje se jak vlivu médií na každodenní život a na vnitřní 

rozpoložení jedince, tak vlivům celospolečenským a kulturním (vliv na jazykovou 

                                                

29 Více viz Pastorová a Jirák (2015, s. 72), kteří uvádí, že mediální výchova musí mít ve výuce tyto rozměry: 

dovedností, poznávací, analyticko-kritický a formativní.  
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kulturu, sdílené společenské hodnoty apod.) Tyto otázky mohou být v současné době 

ve výuce velmi nosné vzhledem k aktuálním tématům jako je vlastnictví médií nebo 

např. politická moc. 

5. Role médií v moderních dějinách – poslední okruh s označením „vědomí postavení 

médií ve společnosti“ je výrazný pro poznání a hodnocení role médií ve společnosti 

(RVP G, 2007, s. 81). Shrnují se tedy předpokládané znalosti získané z předchozích 

okruhů a v popředí je opět kladen důraz na oblast hodnot a postojů (např. otázky „čím 

se liší postavení člověka v tradiční a moderní společnosti?“; „význam knihtisku, 

význam vysílání, význam digitalizace, kontinuální využívání tradičních a digitálních 

médií“; „která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve 

světě a proč“ atd.) (tamtéž). 

Charakteristikou jednotlivých tematických okruhů mediální výchovy se ukázalo, že 

Doporučené očekávané výstupy (2011) obsahy některých okruhů rozšiřují. Např. v okruhu 

„Uživatelé“ je oproti RVP G zmíněna i problematika bezpečnosti užívání médií nebo nutnost 

ochrany soukromí před médii. Tematické okruhy v zásadě odpovídají kategoriím, kterými se 

zabývá Šebesta v návaznosti na britské a skandinávské pojetí struktury mediální výchovy 

(Šebesta, 2005). Jsou to „mediální instituce, typy médií a mediálních textů, mediální 

technologie, jazyk médií, příjemci mediálních sdělení a mediální reprezentace“ (tamtéž, s. 

132).  

Jak již bylo zmíněno, průřezové téma mediální výchova má vazbu na vzdělávací oblast Jazyk 

a jazyková komunikace, zejména na obor český jazyk a literatura. Je tedy třeba uvést, zda a do 

jaké míry zmíněný program mediální výchovy s daným oborem souvisí. To lze vypozorovat 

porovnáním s očekávanými výstupy Jazyka a jazykové komunikace a Literární komunikace 

(RVP G, 2007, s. 14–15). Mezi očekávané výstupy Jazyka a jazykové komunikace mimo jiné 

patří následující body: „žák volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera  

a publikum; rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit“; „žák posoudí  

a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou 

analýzou“; „žák efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů“ (tamtéž, s. 14), 

v kterých lze spatřit spojitost s obsahem všech tematických okruhů. Stejné je to i v případě 

očekávaných výstupů Literární komunikace, kde jsou formulovány tyto body: „žák 

identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek 

na čtenáře“; „žák tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších 
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zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje“ a „žák získané schopnosti a dovednosti tvořivě 

využívá v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl“ (tamtéž, s. 15.)  

2.2 Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací programy představují aplikovanou teorií mediální výchovy. Uváděli jsme, 

že všechny tematické okruhy mediální výchovy z RVP by měla škola do své výuky zařadit, 

ale konkrétní podoba je zcela v její kompetenci. O hloubce, rozsahu, výběru témat a formách 

realizace by měla škola informovat a konkretizovat to v ŠVP. Reálný stav zapojení mediální 

výchovy do výuky na gymnáziích v České Republice je však velmi obtížné zjistit, protože  

i kdybychom se pokusili analyzovat ŠVP všech těchto škol
30

, uvedené údaje nejsou zárukou 

skutečné realizace. 

Ze šetření mezi učiteli (VÚP, 2009, s. 23)
31

 vyplývá, že nejčastější formou realizace 

průřezového tématu mediální výchova je integrace do stálých vyučovacích předmětů spolu  

s projektovou formou.  

Z průzkumu pod názvem „Stav výuky mediální výchovy na středních školách
32
“ z roku 2018, 

který byl realizovaný mezi vyučujícími SŠ z celé České republiky (těmi, kteří se věnují 

mediální výchově), vyplývá, že témata mediální výchovy jsou nejvíce probírána v rámci 

předmětů základy společenských věd, český jazyka a literatura, estetická výchova, dějepis 

anebo v rámci samostatného předmětu mediální výchova. 

Různé výsledky obou šetření nás přiměly k provedení malé nereprezentativní sondy do 

konkrétních ŠVP
33

. Zvolili jsme gymnázia zřizovaná Plzeňským krajem. Informace  

o realizaci mediální výchovy a zapojení tohoto průřezového tématu do výuky jsme získali 

ze zveřejněných ŠVP na webových stránkách jednotlivých škol. Plzeňský kraj je zřizovatelem 

celkem 11 gymnázií, z nichž 6 mělo na svých stránkách školní vzdělávací program 

                                                

30 Takovou analýzu jsme zamýšleli, ale překážkou pro její realizaci byly časové důvody a potíže pří získání dat 

vhodných k analýze. Od tohoto záměru bylo upuštěno jak z důvodu velkého množství gymnázií v ČR, tak i kvůli 

obtížné orientaci v ŠVP na webových stránkách příslušných škol. Problematická je přílišná schematičnost těchto 

dokumentů a také jejich častá nedostupnost, přestože by to měl být povinně zveřejňovaný údaj. 

31 Výzkum provedený Výzkumným ústavem pedagogickým se týkal modelových očekávaných výstupů všech 

průřezových témat. Více se mu budeme věnovat v podkapitole 3.3. 

32 Tento průzkum zpracovala agentura Median pro společnost Člověk tísni v rámci vzdělávacího programu 

„Jeden svět na školách“, viz JSNS, 2018. Více viz podkapitola 3.3. 

33 Totéž realizoval Dufek ve své bakalářské práci (viz Dufek, 2011, s. 23), zaměřil se ale na gymnázia zřizovaná 

Královehradeckým krajem. My jsme si pro ilustraci náhodně vybrali kraj Plzeňský. Ve vlastní analýze 

v praktické části práce se opíráme o výsledky ze šetření z gymnázia v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Praze. 
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k dispozici. Mediální výchova je začleněna povětšinou ve všech existujících předmětech  

a vždy je začleněna do předmětů český jazyk a literatura, občanská výchova (základy 

společenských věd) a do dějepisu. Velmi často jsou některá z jejích témat zapojena i do výuky 

cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a informatiky, dále pak  

i do fyziky, biologie a chemie. V jednom případě je v ŠPV explicitně zmíněno, že mediální 

výchova je realizovaná v projektových dnech a ve dvou případech je vyučovaná jako 

samostatný volitelný seminář. Ani v jednom případě není mediální výchova realizovaná jako 

samostatný povinný předmět. Viz Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 (zdroj: autorka práce) 

Zkratky: ČJL – český jazyk a literatura, AJ – anglický jazyk, OV – občanská výchova, ZSV – 

základy společenských věd, D – dějepis, Z – zeměpis, M – matematika, F – fyzika, CH – 

chemie, BI – biologie, INF – informatika, HV – hudební výchova, VV – výtvarná výchova, 

TV – tělesná výchova, UČ – umělecké činnosti,  DM – dramatická výchova 

  

  

                                                

34 Učební plány dostupné jsou, ale o zapojení mediální výchovy nepodávají žádné informace. 

Název školy a město 
začlenění mediální výchovy do předmětů mediální výchova 

jako samostatný 
předmět nižší stupeň vyšší stupeň 

Gymnázium, Sušice ČJL, AJ, OV, Z, F, CH, BI, INF, HV, VV, TV  
ČJL, AJ, NJ, ZSV, D, Z, F, CH, BI, INF, 

HV, VV, TV 
  

Gymnázium J.Š.Baara, 
Domažlice 

ČJL, AJ, NJ, OV, D, F, CH, BI, INF, HV, 
VV, TV 

ČJL, AJ, další cizí jazyk, ZSV, D IVT 
prolíná se celým studiem 

  

Gymnázium, Blovice 
ČJL, AJ, NJ, RJ, FJ, OV, D, F, CH, BI, VV, 

IVT 
ČJL, AJ, NJ, RJ, FJ, ZSV, D, CH, INF, HV, 

VV, TV 
  

Gymnázium a SOŠ, 
Rokycany 

ČJL, AJ, NJ, další cizí jazyky, ZSV, D, Z, F, 
CH, BI, HV, VV, TV 

ČJL, AJ, NJ, další cizí jazyky, ZSV, D, Z, 
F, CH, BI, INF, HV, VV, TV 

  

Gymnázium a SOŠ, Plasy ŠVP ani učební plány nejsou dostupné   

Sportovní gymnázium, 
Plzeň 

ŠVP není dostupný
34

   

Gymnázium J. Vrchlického, 
Klatovy 

ŠVP ani učební plány nejsou dostupné   

Gymnázium, Stříbro 
ČJL, AJ, NJ, OV, D, UČ, DM, M, F, CH, 

HV, VV   
ČJ, ZSV, D a projektové dny 

volitelný seminář 
(sexta, septima, 

oktáva) 

Gymnázium, Tachov ŠVP ani učební plány nejsou dostupné   

Gymnázium, Plzeň 
ČJL, AJ, NJ, FJ, OV, D, Z, F, CH, INF, HV, 

VV, TV 
ČJL, AJ, NJ, FJ, ZSV, D, Z, F, CH, INF, 

HV, VV, TV 
  

Masarykovo gymnázium, 
Plzeň 

ŠVP není k dispozici, pouze učební plán 
volitelný seminář 
(sexta, septima, 

oktáva) 
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3. Současná praxe mediální výchovy 

Literatury zabývající se mediální výchovou z různých pohledů je nepřeberné množství, 

učebnicové literatury určené přímo žákům ale mnoho není. Často dochází k prolínání 

s materiály, které lze pojmout jako učebnice, ale původně byly zamýšleny jako příručky pro 

učitele a naopak. Problematické je také to, že vzhledem k dynamickému vývoji médií  

a mediální komunikace tyto materiály velice rychle „zastarávají“. Z těchto (i z dalších, na 

příklad finančních) důvodů může být používání učebnic ve výuce  neefektivní. Popsané 

skutečnosti pravděpodobně mohou vést k nárůstu netištěných výukových materiálů – 

webových portálů, projektů a iniciativ, na které se v následující kapitole také zaměříme. 

Naším cílem není podat komplexní výčet celé této oblasti, ale pokusíme se zmínit 

nejpodstatnější materiály a weby, s kterými se lze v současné době setkat. Dále pojednáme  

o vybraných výzkumech věnovaných realizaci mediální výchovy. 

3.1 Tištěné výukové a metodické materiály 

3.1.1 Učebnice mediální výchovy 

Na českém trhu je dostupná celá řada metodických materiálů orientovaných na učitele, kterým 

mají pomoci buď v základech teorie médií, nebo v začleňování mediální výchovy do výuky. 

Učebnic, které by byly vhodné pro žáky jako učební a studijní materiál, jak již bylo řečeno, 

mnoho není. Základní přehled o všech těchto kategoriích se pokusil podat Radim Wolák 

(2011). I z tohoto článku je nemalé množství učebnic určených přímo žákům patrné. Prvním  

a jediným takovým materiálem dle Woláka je Mediální výchova od autorů Jana Pospíšila  

a Lucie Sáry Závodné (Pospíšil, Závodná, 2009). Do příslušné kategorie přibyla v roce 2013 

učebnice Mediální výchova od Evy Bělohlavové (Bělohlavová, 2013). Obě učebnice jsou  

i v současné době jediným učebním materiálem svého druhu, proto se je pokusíme krátce 

popsat a analyzovat.  

Učebnice od Jana Pospíšila a Lucie Sáry Závodné (Pospíšil, Závodná, 2009) vyšla v roce 

2009 v nakladatelství Computer Media a je určena pro SŠ, konkrétně pro SOŠ i gymnázia. 

Učebnici doplňují ještě tři samostatné publikace – cvičebnice se zadáním, cvičebnice 

s řešením a metodika mediální výchovy, všechny tři vydané v roce 2010 (Pospíšil, Závodná 

2010a, b, c). Obsahově je publikace strukturovaná do 11 oddílů: Komunikace; Masová 

komunikace; Žurnalistika a žurnalistické žánry; Typy mediálních obsahů; Média; Média  

a zábava; Média a reklama, Vliv, omezení a nebezpečí médií; Vnitřní fungování médií; 
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Regulace médií; Nová média (Pospíšil, Závodná, 2009, s. 3–5). Z těchto „kapitol“ lze 

vypozorovat, že se dotýkají v zásadě všech témat stanovených v RVP G, ale podle Woláka 

jsou „spíše nastíněna v základních konturách a některé jejich aspekty jsou opomenuty, což je 

pochopitelné vzhledem k rozsahu i účelu publikace“ (Wolák, 2011, s. 5–6). Schvalovací 

doložku MŠMT nebo přímou návaznost na požadavky kladené RVP ale učebnice nedeklaruje. 

Co se týče formální stránky, jednotlivé kapitoly a výklad učebnice jsou doprovázeny 

množstvím ilustrací, obrazových příloh, grafů a schémat, což může zvýšit nejen snadnou 

uživatelskou orientaci, ale také jistou atraktivitu u žáků.  U textu jsou přítomné náměty 

k zamyšlení a úkoly, více toho ale z tohoto hlediska nabízí zmíněná cvičebnice, která 

s koncepcí učebnice koresponduje a nabízí řadu souvisejících cvičení, které může využít  

i učitel pro přípravu testů. Metodická část je vzhledem k své povaze určena učitelům a nabízí 

řadu konkrétních úkolů, rozšíření stanovených i doplňková témata pro referáty a samostatnou 

práci v hodině. Vzhledem k době vydání ale dle našeho soudu učebnice zastarává, což je 

zjevné především v kapitole Nová média.  

Učebnici Mediální výchova od Evy Bělohlavové vydalo nakladatelství Fraus v r. 2013 a je 

určena pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Součástí díla je 

rovněž příručka pro učitele a interaktivní učebnice a cvičení. Učebnice zmiňuje souvislosti 

s očekávanými výstupy oboru český jazyk a literatura, tak, jak jsou formulovány v RVP ZV  

a je opatřena doložkou MŠMT s platností do 5. 11. 2018
35

. Obsah učebnice je koncipován do 

7 kapitol („Co jsou to média a jak fungují“; „Bezpečný internet“; „Mediální technologie“; 

„Mediální obsahy a sdělení“; „Média a reklama“; „Média a zábava“; Práce v médiích“) 

(Bělohlavová, 2013, s. 3–4). Pod každou kapitolou najdeme shrnutí nejdůležitějších poznatků 

a na konci učebnice je umístěn slovník mediálních pojmů. Z koncepce kapitol vyplývá, že 

učebnice postihuje i témata stanovena RVP G, přestože je určena pro základní školu a nižší 

stupeň gymnázií. Nad rámec těchto témat také více akcentuje témata jako bezpečnost na 

internetu, mediální technologie a digitalizace.  Z formálního hlediska se jedná o velice pestrý 

materiál – kromě výkladu je text v učebnici opatřen lištami s doplňujícími informacemi, 

zajímavostmi a mezipředmětovými odkazy. Pokouší se také o zasazení probíraných 

skutečností do kulturně-historického kontextu. Učebnice jasně nestanovuje, kdy má být určitá 

látka probraná, nabízí tedy volnost a variabilitu využití. Jediný limit spatřujeme v jejím 

grafickém zpracování. Ačkoliv tematizuje podstatné otázky mediální výchovy, grafická 

                                                

35 Více viz aktuální směrnice a dokument o schvalovacích doložkách učebnic k listopadu 2018 dostupné zde: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013. 
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stránka a ilustrace přísluší spíše mladšímu čtenáři/žákovi tak, jak je původně zamýšleno, proto 

se domníváme, že učebnice může být vhodná při výuce na nižším stupni. 

Učebnice, které by sledovaly témata tak, jak je definuje RVP G, nebo by navazovaly na DOV, 

na českém trhu zatím nenalezneme. Mediální výchovu v současnosti do svého obsahu zařazují 

více či méně systematicky i učebnice českého jazyka vydané např. v nakladatelství SPN 

(např. Hošnová a kol., 2014), v nakladatelství Nová škola (např. Doležalová, 2017),  

v nakladatelství Alter (Hrdličková a kol., 2015), v nakladatelství Fraus (Krausová, 2012–

2013) a v dalších (Schneiderová, Holanová, Janovec, Šmejkalová, 2017, s. 169). Mediální 

témata bývají nejčastěji součástí kapitol o slohové výchově (tamtéž).  

3.1.2 Příručky mediální výchovy 

Nabídka příruček mediální výchovy orientovaných na učitele je na českém trhu poměrně 

bohatá, ale jak již bylo zmíněno, její kompletní přehled není předmětem této práce. Pokusili 

jsme se tedy uvést jen ty, které považujeme za rozšířené a podstatné. Vycházeli jsme 

především z článku Radima Woláka (Wolák, 2011), ale jeho seznam jsme doplnili o novější 

publikace. 

Za jednu z nejrozšířenějších publikací považujeme příručku Základy mediální výchovy 

(Mičienka, Jirák a kol., 2007). Kniha navazuje na již neexistující projekt „Rozumět 

médiím“
36

, z kterého v r. 2006 vzešla metodická příručka od Marka Mičienky a Jana Jiráka 

Rozumět médiím – základy mediální výchovy pro učitele. Příručka Základy mediální výchovy 

z r. 2007 původní texty doplňuje a rozvíjí (Wolák, 2011). Tento často využívaný didaktický 

materiál podává souhrnný teoretický text spolu s návrhy lekcí a pracovních listů. 

Základní orientaci může poskytnout i několikrát zmíněná publikace Mediální výchova: 

průřezové téma od Pavla Vernera z roku 2007 (Verner, 2007).  Příručka představuje základní 

vhled do teorie médií a do oblasti výchovy k mediální gramotnosti a popisuje mediální 

výchovu jako průřezové téma v návaznosti na RVP. Je určena pro učitele ZŠ i SŠ. Mediální 

gramotností (ale i mediální výchovou a její historií) se také zabývá námi již citovaná příručka 

Výchova k mediální gramotnosti od Daniela Bíny z r. 2005. 

                                                

36 Projekt Rozumět médiím byl projekt realizovaný nevládní organizací Partners Czech ve spolupráci s Centrem 

pro mediální studia FSV UK, který probíhal v letech 2004–2008, a v jehož rámci bylo v ČR proškoleno na 300 
pedagogů v základních přístupech k uchopení mediální problematiky ve vzdělávací praxi (Wolák, 2011, s. 2). 

Projekt zahrnoval vzdělávací programy pro učitele, diskuze s mediálními odborníky pro školy, metodickou 

příručku a multimediální CD/DVD. 
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Další příručkou pro učitele se může stát kniha Teorie a východiska současné mediální 

výchovy od Evy Niklesové, která se věnuje jak teoretické stránce mediální výchovy, tak 

vývoji  mediálněedukačních konceptů (Niklesová, 2007). V příručce jsou nabízeny možnosti 

výukových metod a je k ní přiložen CD-ROM s možností edukačních aktivit. Praktické 

využití by mohla mít také kniha Tomáše Franka a Věry Jiráskové K mediální výchově, která 

pojednává o mediální výchově a komunikačních strategiích v praxi (Frank, Jirásková 2008) 

nebo Mediální pedagogika – Média a komunikace v učitelské praxi od Heleny Pavličíkové, 

Marka Šebeše a Michala Šimůnka, která obsahuje: „oborově i tematicky různorodé příspěvky, 

jejichž společným rysem je snaha překonávat prostor mezi odborným vědeckým diskurzem  

o médiích a pedagogickou praxí učitele“ (Pavličíková, Šebeš, Šimůnek 2009:7, cit. dle 

Wolák, 2011, s. 4).  

Učitelé mohou čerpat i z publikací, které se přímo věnují integraci mediální výchovy do 

výuky. Nabízí celkový rámec učiva a strukturu, které se při výuce mohou držet, společně 

s návrhy ukázkových hodin, úkolů, aktivit i testových otázek. Tyto materiály jsou vhodným 

doplněním a pomocí pro učitele, kteří pociťují nedostatečnou odbornou připravenost v oblasti 

mediální výchovy
37
. Většina autorů příslušných publikací takto komentuje i důvod a okolnosti 

jejich vzniku, a sice že vznikly z potřeb učitelů v mediální výchově nedostatečně vzdělaných. 

Jedním z takových podkladů může být kniha Mediální výchova. Tvořivé náměty pro výuku 

průřezových témat na 2. stupni ZŠ od Andrey Říčařové z roku 2011 nebo již zmíněná kniha  

K integraci mediální výchovy (Pastorová, Jirák, 2015), která se zabývá integrací mediální 

výchovy do více vzdělávacích oborů (ČJL, VV, D) a nabízí řadu podnětů a konkrétních 

výukových situací. Obě knihy jsou ale určeny pro práci s žáky 2. stupně ZŠ. 

3.2 Webové výukové portály a projekty mediální výchovy 

V internetovém prostředí v době zavádění mediální výchovy do výuky vznikalo několik 

výukových portálů (Wolák, 2017). Některé z nich byly vázány na vzdělávací projekty 

(například již zmíněný projekt „Rozumět médiím“ nebo „projekt Média tvořivě“
38

) a svou 

činnost ukončily se zakončením daných projektů, byť obsahovaly množství materiálů  

a metodik pro učitele, včetně na příklad překladů britských učebnic mediální výchovy 

                                                

37 Možnostmi profesního vzdělávání učitelů v oblasti mediální výchovy se podrobně zabývá diplomová práce 
Hany Čekanové z FSV UK (Čekanová, 2015). 

38 Jedná se o dnes již neexistující projekt, který navazoval na koncept „Learning by doing“ a byl realizován 

občanským sdružením Aisis (více viz např. Wolák, 2017, s. 95). 
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(tamtéž). Další portálem pro podporu mediální výchovy iniciovaným Fakultou sociálních věd 

Univerzity Karlovy je portál medialnigramotnost.cz, který soustřeďuje řadu metodických 

námětů a dokumentů. Webový portál má od roku 2012 procházet změnami, ale zdá se, že není 

téměř vůbec aktualizován. 

Užitečné a podnětné by mohly být pro učitele také stránky www.skolamedii.cz, kde jsou 

v rámci projektu „Škola médií v etických souvislostech“ nabízeny kurzy pro učitele středních 

škol a gymnázií. Stránky provozuje Vyšší odborná škola publicistiky v Praze a kurz vznikl na 

základě podpory grantu Magistrátu hlavního města Prahy, a je tedy zdarma.  

Mediální kurzy pro učitele nabízí také organizace Člověk v tísni v rámci svého projektu 

„Jeden svět na školách“. Na svém audiovizuálním portálu www.jsns.cz je tomu věnovaná celá 

sekce s názvem „Mediální vzdělávání“. Organizace si klade za cíl rozvíjet kritické myšlení  

a mediální gramotnost, protože obě tyto oblasti považuje za klíčové kompetence pro život  

v 21. století. Kromě dostupných audiovizuálních materiálů organizace vydává pravidelný 

Bulletin
39
, pořádá mediálně-vzdělávací semináře a konference a organizuje „Týdny 

mediálního vzdělávání“. Velmi populární v současné době je volně dostupný pořad „Kovyho 

mediální ring“ určený pro práci ve výuce. Pořad sestává z pěti dílů
40

 a má pomoci v orientaci 

v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem je youtuber Karel Kovář přezdívaný 

„Kovy“ a součástí každého dílu je kromě přiblížení různých mediálních témat krátká analýza, 

anketa mezi žáky a vystoupení mediálního odborníka
41

. 

Významnou pozornost si zaslouží web svetmedii.info, jehož autorem je praktikující 

středoškolský učitel Michal Kaderka.
42

 Web lze nazvat učitelskou platformou, která odpovídá 

tematickému programu stejnojmenného semináře mediální výchovy
43
, jenž Michal Kaderka 

vyučuje na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Svět médií si klade za cíl kromě posílení 

informační gramotnosti také to, aby se studenti naučili používat sami média ke svému 

                                                

39 Bulletin se týká novinek z oblasti mediálního vzdělávání s cílem rozvíjet mediální gramotnost, proto se učitelé 

mohou přihlásit k jeho odběru.  

40 Díly jsou koncipovány pomocí otázek Kdo? Co? Komu? Jak? Proč? a stručně řečeno směřují od mediálních 

produktů, jejich účinku a vlivu médií přes uživatele médií. Lze se domnívat, že struktura pořadu kopíruje témata 

mediální výchovy stanovena v RVP G.  

41 Více viz https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring/, stav k 16. 4. 2019. 

42 Michal Kaderka je absolventem PedF UK (oborů D-ZSV) a v současné době vyučuje mediální výchovu na 

pražském Gymnáziu Na Zatlance a ZSV na Karlínské obchodní akademii a VOŠE v Praze. Ve veřejném 

prostoru je známý nejen z hlediska jeho přístupu k výuce mediální výchovy, ale také proto, že je spoluatorem 
tzv. Aliance pro otevřeného vzdělávání (seskupení organizací a lidí, kteří se snaží zapojovat moderní technologie 

do výuky). Více viz http://svetmedii.info/autor/, stav k 16. 4. 2019. 

43 Seminář je veden principy otevřeného vzdělávání. 
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vzdělávání. Kromě velmi podrobně propracovaných sekcí pojednávajících o mediální 

výchově, o zdrojích a datech a o vzdělávacích možnostech v oblasti mediální výchovy web 

obsahuje také otevřenou učebnici. Otevřená učebnice je ve shodě s principy otevřeného 

vzdělávání a je veřejně dostupná všem návštěvníkům webu. Obsahuje prezentace a všechny 

výukové podklady, které autor použil a používá ve vlastní výuce ve zmíněném semináři. Mezi 

témata probíraná na semináři patří např. „svět médií a politiků“; „od události k titulku“; 

„zpravodajské hodnoty“; „svět hoaxů a propagandy“; „novináři a média jako součást 

podnikání“; „nenávistné projevy (hate speech)“ atp.
44

 Prezentace doprovází i popisy aktivit  

a metod a pracovní listy spolu s možnostmi zapojení moderních technologií do výuky. 

Učebnice je stále aktualizovaná a zabývá se tématy, kterými se ostatní dostupné učebnice 

nezabývají, proto může být výrazně přínosným materiálem pro učitele mediální výchovy. 

Michal Kaderka kromě této učitelské platformy ještě spravuje facebookovou skupinu 

„Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy“, kde se soustřeďují převážně učitelé mediální 

výchovy, ale i zájemci o mediální výchovu z řad širší veřejnosti. Sdílí se tam zkušenosti 

z výuky, cenné materiály z praxe a aktuální dění z mediálního prostředí. 

3.3 Výzkumy realizace mediální výchovy 

Již jsme zmínili výzkum z roku 2009 provedený Výzkumným ústavem pedagogickým, který 

se týkal modelových očekávaných výstupů všech průřezových témat. Zúčastnilo se ho 53 

učitelů (základních škol a gymnázií) a respondenti odpovídali formou dotazníku (VÚP, 2009). 

Na základě výsledků výzkumu se ukázalo, že mediální výchova je 3. nejčastější průřezové 

téma, které je plánovitě zařazeno do výuky (ihned po osobnostní a sociální výchově  

a environmentální výchově), ale není vnímaná jako nejdůležitější, ani jako nejnáročnější 

z ostatních průřezových témat (tamtéž, s. 3). Co se týče výuky mediální výchovy, 

ze zmíněného šetření vyplývá, že nejčastější forma realizace průřezových témat (tedy  

i mediální výchovy) je integrace do stálých vyučovacích předmětů spolu s formou projektů 

(tamtéž, s. 23). Vzhledem k tomu, že výzkum se nezaměřuje pouze na mediální výchovu, 

nýbrž na všechna průřezová témata, a je staršího data, uvedeme i aktuální průzkumy. 

Jedním z nich je také již zmíněný průzkum „Stav výuky mediální výchovy na středních 

školách“ z roku 2018 realizovaný mezi 218 vyučujícími mediální výchovy z gymnázií, SOŠ  

                                                

44 Více viz http://svetmedii.info/autor/, stav k 16. 4. 2019. 
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a SOU
45

 z celé České republiky (JSNS, 2018). Vyučující odpovídali formou online dotazníku 

v termínu od 7. 12. 2017 do 26. 1. 2018 (tamtéž, s. 4). Průzkum přináší zajímavé závěry  

i o profilech respondentů, odborné podpoře učitelů v oblasti mediální výchovy či o vlastním 

vztahu vyučujících mediální výchovy k médiím. My se však s ohledem nad tuto podkapitolu 

soustředíme na závěry týkající se způsobu realizace mediální výchovy. Z průzkumu vyplývá, 

že více než ¾ dotazovaných (77 %) považují mediální výchovu za důležitou, přičemž jako 

velmi důležitou ji více vnímají vyučující z gymnázií (45 %) oproti vyučujícím z SOŠ nebo 

SOU (34 %) (tamtéž, 12). Otázky se týkaly i preferovaného způsobu výuky mediální 

výchovy, z čehož pak plyne následující: „55 % učitelů se domnívá, že by se mediální výchova 

měla i nadále vyučovat jako průřezové téma ve více předmětech, 27 % by ji chtělo vyučovat 

jako volitelný předmět / seminář a 17 % by si ji přálo mít jako samostatný předmět“ (tamtéž, 

s. 13). Dále se pak ukazuje, že dle mírné nadpoloviny respondentů by mediální výchovu měli 

vyučovat vyučující různých předmětů (ČJ, D, IT) oproti vyučujícím specializujících se na 

mediální výchovu nebo lidem z praxe (mediální odborníci, novináři) (tamtéž, s. 11).  Ohledně 

začlenění mediální výchovy vyplývá, že mediální výchova a její témata se nejvíce vyučují 

v předmětech základy společenských věd (uvedlo 98 % respondentů), český jazyk (uvedlo  

89 %), estetická výchova (uvedlo 69 %)
46
, cizí jazyk (62 %) a dějepis (50 %). Následují 

předměty jako biologie (42 %), matematika (40 %), fyzika (33 %), zeměpis (22 %), tělesná 

výchova (16%), chemie (11 %) (tamtéž, s. 15). Co se týče míry výuky, tak celkem 41 % 

z oslovených vyučujících odpovědělo, že „věnuje mediálním tématům za celý školní rok ve 

všech svých třídách a předmětech do 10 hodin, 63 % pak do 20 hodin a 21 % vyučujících 

uvedlo, že odučí ročně 21–50 hodin mediální výchovy“ (tamtéž, s. 30). Popsané výsledky 

pochopitelně souvisí se zaměřením vzorku, tedy s tím, jaké předměty dotazovaní učitelé 

vyučují (52,5 % respondentů vyučuje ČJ, 47 % OV/ ZSV, 23 % cizí jazyk, 22 % D, 10, 5 % 

MV atd.) (tamtéž, s. 6). V průzkumu však není uvedeno, jak bylo ošetřeno to, že někteří 

kantoři mohou vyučovat více předmětů. To mohlo výsledky o zapojení mediální výchovy 

zkreslit. I přesto ale dle našeho soudu je průzkum relevantní. 

Průzkum „Stav výuky mediální výchovy na středních školách“ z roku 2018 navázal na 

výzkum roku 2017, který byl také realizovaný společností Člověk tísni v rámci vzdělávacího 

programu  „Jeden svět na školách“ a zpracován agenturou Median. Výzkum nese název 

                                                

45 Součet typů škol přesahuje číslo vzorku, protože některé školy spadají do více typů (JSNS, 2018, s. 5). 

46 Zde je důležité poznamenat, že mezi respondenty patřily i vyučující mediální výchovy jako samostatného 

předmětu/  semináře, tudíž v tom případě mediální výchovu vyučují tam.  
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„Výuka mediální výchovy na středních školách“
47
, podobá se tedy průzkumu z roku 2018, ale 

osloveni byli ředitelé daných gymnázií, SOŠ a SOU, kteří se také na vyplnění dotazníků 

primárně podíleli. Z tohoto výzkumu vyplývá, že mediální výchova je opět nejvíce vyučovaná 

průřezově ve více předmětech, nebo jako součást jednoho předmětu (nejvíce v občanské 

výchově / základech společenských věd, v českém jazyce a v informatice) (JSNS, 2017).  

Přínosné informace podává Tematická zpráva České školní inspekce z roku 2018 (ČŠI, 2018). 

Česká školní inspekce realizovala tematické šetření v průběhu celého školního roku 

2017/2018, jehož cílem bylo „posoudit podmínky a průběh realizace témat souvisejících 

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

gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a středních škol a diskutovat vybrané aspekty 

rozvoje mediální výchovy“ (ČŠI, 2018, s. 3). Šetření se skládalo z prezenční inspekční 

činnosti zahrnující hospitace a rozhovory s vedením škol a učiteli, z elektronického 

dotazování ředitelů a učitelů škol a z výběrové zjišťování dosažené úrovně mediální 

gramotnosti žáků s využitím testové formy zadané prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování (ČŠI, 2018). Zpráva obsahuje jak popis vlastního šetření, závěrů  

a doporučení, tak konstatování o mediální výchově a mediální gramotnosti a jejich vymezení. 

Do šetření se v rámci elektronického dotazování zapojilo 3 445 ředitelů (2400 ředitelů ZŠ, 

1086 ředitelů SŠ) a 15 544 učitelů (10 906 učitelů ZŠ, 5 004 učitelů SŠ)
48

. Tematická 

inspekční činnost se týkala 55 ZŠ a 52 SŠ a zjišťování mediální gramotnosti probíhalo na 148 

ZŠ v 9. ročnících a na 147 SŠ ve 2. ročnících. Pro účely naší práce nás budou zajímat 

výsledky z prvních dvou oblastí – z elektronického dotazování a z hospitací inspekční 

činnosti. Ukázalo se, že „na více než 70 % škol, na kterých proběhla tematická inspekční 

činnost, se realizaci mediální výchovy v různé míře věnovala alespoň polovina interních 

učitelů“ (ČŠI, 2018, s. 6). Na téměř 90 % těchto škol pak byla mediální výchova realizována 

v podobě průřezového tématu v různých předmětech (tamtéž), na 10 % školách jako 

samostatný povinný či nepovinný předmět, dále byla mediální výchova realizovaná formou 

projektové výuky
49

 (27 % škol) nebo formou besed, diskusí nebo exkurzí v médiích (36 % 

škol) (tamtéž). Z dotazníkového šetření mezi řediteli škol vyplynulo, že na 53 školách se 

mediální výchovou nezabývají vůbec. Z dotazníků od ředitelů také plyne, že nejčastěji se 

                                                

47 Více viz JSNS, 2017. 

48 Nesoulad počtu ředitelů a učitelů ZŠ a SŠ s hodnotou celku je dán faktorem sloučených subjektů, kdy jsou 
některé školy zařazeny do obou druhů škol (ČŠI, 2018, s. 5).  

49 Častěji jsou využívány projekty realizované školou (např. projektové dny, tvorba školního časopisu, bulletinu, 

webových stránek) než projekty „organizované externími subjekty“ (ČŠI, 2018, s. 16). 
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mediální výchova vyučuje v předmětech český jazyk (94 % ředitelů), informatika (83 %), 

občanská výchova / základy společenských věd (78 % /44 %) a cizí jazyk (55 %) (tamtéž, s. 

7). Na navštívených školách mediální výchovu vyučují v největší míře „běžní učitelé“ bez 

zaměření na mediální výchovu, dále se na ní podílejí i metodikové prevence a výchovní 

poradci (v souvislosti s organizací besed a jiných vzdělávacích aktivit). Učitelé specializovaní 

na mediální výchovu se na její výuce podílí pouze na pětině škol (tamtéž, s. 11).  

Vybrané předložené výzkumy ukazují, že mediální výchova bývá na školách nejčastěji 

realizovaná jako průřezové téma v různých existujících předmětech (JSNS, 2017; JSNS, 

2018; ČŠI, 2018). Témata mediální výchovy jsou pak nejvíce rozvíjena a vyučovaná  

v předmětech občanská výchova/ základy společenských věd, český jazyk a literatura nebo 

informatika. Z výzkumného šetření mezi učiteli 2. stupně ZŠ z roku 2012
50
, které provedla 

Dagmar Sochorová, bylo zjištěno, že při začlenění mediální výchovy do hodin českého jazyka 

a literatury je nejvíce uplatňována ve slohovém vyučování (Sochorová, 2016). Nejméně 

doložená je výuka mediální výchovy v jazykové výchově (Sochorová, 2016). Michaela Janů 

(2018) při zkoumání realizace mediální výchovy ve výuce českého jazyka a literatury 

poukazuje na riziko spojené s integrací mediální výchovy. Kvůli volnosti v jejím zařazování 

nemusí být v praxi integrována nikam (tamtéž). Dle výsledků z rozhovorů s učiteli, které 

realizovala, jsou v českém jazyce a literatuře témata mediální výchovy často probírána 

v rámci publicistického stylu ve slohové a komunikační výchově. 

Dalšími běžnými formami realizace bývá projektová výuka, ovšem především v rámci dané 

školy, nikoliv např. v rámci spolupráce s externími subjekty či formou zapojení do externího 

výukového projektu. Organizované besedy / diskuze / semináře jsou na školách realizovány 

již méně. Mediální výchova jako samostatný předmět bývá vyučována ze všech škol 

povětšinou jen na gymnáziích, a to zejména jako volitelný seminář (viz např. JSNS, 2017, s. 

14; ČŠI, 2018, s. 16). Ze zjištění šetření JSNŠ (2018, s. 13) a ČŠI (2018, s. 7) navíc vyplývá, 

že uskutečnění mediální výchovy formou samostatného předmětu učitelé neupřednostňují, 

naopak jim vyhovuje forma průřezového tématu. Výsledky všech předložených výzkumů se 

také shodují v malé připravenosti učitelů v oblasti mediální výchovy. Vyučujícím mediální 

výchovy často chybí mediálně-vzdělávací zázemí (Sochorová, 2016, s. 196; JSNS, 2018, s. 

22; ČŠI, 2018, s. 12), z čehož mohou plynout jak problémy v uchopení tohoto předmětu, tak 

obtíže spojené s výukou a s naplněním témat předmětu. 

                                                

50 Výzkumného šetření se zúčastnilo 766 učitelů českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ z celé České 

republiky. Výsledky výzkumu více nerozvíjíme, jelikož se týkají pouze základních škol.  
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Výsledky výzkumů a šetření přesto dokazují, že o důležitosti výuky mediální výchovy není 

pochyb, zejména z pohledu vyučujících a ředitelů na gymnáziích.
51

 Vnímání průřezového 

tématu mediální výchova z hlediska obsahu, formy a cílů je však rozličné, stejně jako již 

zmíněné konkrétní způsoby realizace a integrace do výuky.  

  

                                                

51 Existují samozřejmě i odpůrci mediální výchovy. Jedním z nich je např. Václav Klaus mladší, bývalý ředitel 

pražského soukromého gymnázia PORG, viz rozhovor s ním zde: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nazory-

bez-cenzury-ovlivnuji-dezinformacni-weby-vyuku-na-strednich-skolach, stav k 2.3.2019. 
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4. Výzkumná část 

4.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit stav reálné integrace průřezového tématu mediální výchova do výuky 

českého jazyka na gymnáziích a popsat jeho realizaci. Kromě hlavní výzkumné otázky 

(Jakým způsobem je integrováno a realizováno průřezové téma mediální výchova?) má náš 

výzkum odpovědět i na dílčí otázku:  Jsou ve výuce mediální výchovy naplňovaná témata, 

která definuje RVP G? 

Smyslem práce je poukázat na problematické postavení průřezového tématu mediální 

výchova z hlediska jeho nejednotného pojetí a rozličných způsobů integrace a realizace 

v praxi.  

4.2 Metodologie 

Vlastní šetření je stanovené jako kvalitativní výzkum s využitím metod, které budeme 

charakterizovat níže. Do šetření byla zapojena 3 gymnázia, a to gymnázium z Jihočeského 

kraje, z kraje Vysočina a z Prahy.  Účastníci šetření byli dopředu informováni o cíli našeho 

výzkumu. Byli také ujištěni o anonymitě šetření (o anonymizaci údajů o škole, jejich osoby  

a nasbíraných dat). Výsledná data použitá v práci jsou tedy kódována.
52

 

Na začátku šetření jsme si určili základní výzkumnou otázku, kterou jsme v průběhu byli 

nuceni doplnit o otázku dílčí. Důvodem pro takové rozhodnutí bylo nenalezení více gymnázií 

s původně zamýšlenou formou realizace mediální výchovy a vzorku stejně oborově 

zaměřených respondentů (vyučujících českého jazyka a literatury), u kterých bychom 

sledovali integraci průřezového tématu mediální výchova výhradně v předmětu český jazyk  

a literatura. Modifikace výzkumných otázek je podle Jana Hendla v souladu s metodologií 

kvalitativního výzkumu, protože v jeho v průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale 

také hypotézy a nová rozhodnutí v důsledku toho, že analýza i sběr dat probíhají současně“ 

(Hendl, 2016, s. 46).  

                                                

52 Konkrétní způsob kódování bude vysvětlen v podkapitole 4.3. 
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V naší práci jsme se rozhodli využít tyto techniky kvalitativního výzkumu: 

1. rozbor dokumentů (analýza ŠVP tří zapojených gymnázií), 

2. rozhovory (polostrukturované rozhovory s třemi učiteli zapojených gymnázií), 

3. pozorování (hospitace ve výuce českého jazyka / mediální výchovy).  

Kombinace těchto technik
53

 je podle Hendla (2016) charakteristická pro jeden z přístupů 

kvalitativního výzkumu, kterým je případová studie. Případová studie má v posledních letech 

v pedagogických výzkumech výsadní pozici (Šeďová, Švaříček, 2013). 

Analýza dokumentů je dle Hendla (2016, s. 134) vhodná ze dvou důvodů. Za prvé umožňuje 

získat informace, které by se jiným způsobem (např. rozhovorem nebo pozorováním) obtížně 

získávaly, druhou výhodou je okolnost, že získaná data nejsou zkreslena, jak může nastat 

např. při zmíněném uskutečňování rozhovorů či pozorování (tamtéž). Rozbor dokumentů 

v případě naší práce znamená rozbor ŠVP příslušných 3 gymnázií. Zaměřili jsme se na to, jak 

je tam pojednáno o mediální výchově. 

Pro získání dat od gymnaziálních učitelů jsme použili metodu polostrukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami. Polostrukturované dotazování se vyznačuje definovaným účelem, 

určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací (Hendl, 2016, s. 168). 

Oproti tomu existují i jiné metody, např. silně strukturované dotazování, které ale 

v kvalitativním výzkumu není považováno za vhodnou techniku, jakkoliv je díky dané 

struktuře výhodné (např. při vyhodnocování a analýze dat) (tamtéž, s. 178). Vzhledem 

k tomu, že jsme neměli k dispozici stejně oborově zaměřené respondenty, a nebylo tedy 

možné jim pokládat zcela totožně strukturované otázky a schůzky s nimi nebyly jednorázové, 

shledali jsme polostrukturované dotazování jako příznivé. U polostrukturovaných rozhovorů 

je typické si před jejich uskutečněním připravit „návod“, tedy seznam otázek a témat, které 

chce výzkumník projednat (tamtéž). To pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale zároveň to 

umožňuje volnost a možnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace (tamtéž). Kromě 

informací o výuce mediální výchovy nás zajímaly i postoje a názory učitelů, k čemuž je volba 

této metody rovněž vhodná (tamtéž). Respondentům jsme se snažili pokládat jasně 

formulované nesugestivní otázky, které jsme v průběhu dotazování prokládali tzv. sondážními 

otázkami (tedy takovými otázkami, které se snaží téma rozvést a prohloubit jej) (tamtéž, s. 

175–176). Odpovědi byly v průběhu rozhovorů zaznamenávány na papír a tyto poznámky 

                                                

53 Lze se také setkat s pojmem „triangulace“, kterým Hendl (2016, s. 151) označuje kombinaci tří kvalitativních 

metod. Triangulaci popisují také Šeďová a Švaříček (2012).  
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byly poté zkompletovány. Data získaná z polostrukturovaných rozhorovů byla ještě doplněna 

o data získaná z krátkých online dotazníků, které byly týmž učitelům zaslány prostřednictvím 

e-mailu. Hendl (2016) tento způsob popisuje jako doplňování známějších kvalitativních 

technik dotazování. Zde je však nutné poznamenat, že data polostrukturovaného dotazování 

byla sbíraná jako subjektivní výpovědi respondentů a vedou pouze k analýze toho, co 

respondenti uvádí, že dělají (Sochorová, 2015).  

Další zvolenou technikou bylo přímé pozorování formou prezenčních hospitací ve výuce. 

Výzkumník by podle Hendla patřil do kategorie „pozorovatel jako účastník“
54
, neboť jsme 

prováděli pozorování bez větší účasti na dění ve třídě (Hendl, 2016, s. 196). Žáci o naší 

přítomnosti věděli. Pozorování lze v kvalitativním výzkumu použít k různým účelům, může 

výsledky vyplývající z ostatních technik potvrdit, nebo vyvrátit (tamtéž). V našem případě má 

pomoci ukázat skutečnou realizaci zapojení průřezového tématu mediální výchova ve výuce. 

Východiskem z tohoto pozorování tvoří data v podobě přepisů našich terénních poznámek 

z hospitací. 

Ve vlastním šetření tedy postupujeme od teorie, kterou představují Rámcové vzdělávací 

programy (ty jsme analyzovali a rozvíjeli v první části práce), přes aplikovanou teorii (Školní 

vzdělávací programy) k praxi (data nasbíraná z hodin, názory učitelů a rozhovory s nimi). 

4.2.1 Výběr vzorku 

Za účelem získání a sběru dat potřebných k práci jsme oslovili a celkem 21 gymnázií, z nichž 

s námi navázala spolupráci jen 3. Z ostatních gymnázií jsme buď nedostali žádnou odpověď, 

nebo spolupráci z různých důvodů odmítla. Výběr gymnázií byl z počátku účelový.
55

 Původně 

jsme usilovali o situaci, kdy škola do svého ŠVP nebude mít zařazenou mediální výchovu 

jako samostatný předmět, ale bude ji pouze integrovat do stávajících předmětů, abychom 

zjistili stav jejího zapojení do výuky českého jazyka a literatury. Vzhledem k tomu, že nám 

většina oslovených gymnázií neodpověděla, nebo s námi odmítla spolupracovat a hrozilo to, 

                                                

54 Hendl vymezuje 4 role výzkumníka: úplný účastník, účastník jako pozorovatel, pozorovatel jako účastník, 

úplný pozorovatel. Mezi 2. a 3. popsanou rolí je ten rozdíl, že účastník jako pozorovatel přijímá roli 

rovnoprávného člena skupiny, ale pozorovatel jako účastník se dění ve skupině zúčastňuje málo, dění pouze 

pozoruje. V obou případech si je skupina vědoma jejich přítomnosti. Hendl také dodává, že výzkumník tyto role 

může během kvalitativního výzkumu dle potřeby měnit (Hendl, 2016, s. 196).  

55 Primárně jsme se také snažili orientovat na ta gymnázia, která by pro autorku práce nepředstavovala problém 

z hlediska vzdálenosti, aby mohly být realizovány osobní návštěvy a hospitace. Z těchto důvodů jsme se 

soustředili na gymnázia v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Praze. 
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že nebudeme mít žádná relevantní data, byla další gymnázia oslovovaná náhodně, aniž 

bychom dopředu podrobněji studovali jejich zveřejněné ŠVP a učební plány.   

Výběr respondentů (učitelů) z gymnázií byl zpočátku vzhledem k povaze výzkumné strategie 

také účelový. Snažili jsme se vždy kontaktovat přímé vyučující češtiny. Poté, co jsme 

z nedostatečného vzorku škol začali komunikovat i s gymnázii, kde je vyučovaná mediální 

výchova jako samostatný předmět, jsme pochopitelně kontaktovali i vyučující mediální 

výchovy. V některých případech jsme také byli oslovenými vyučujícími odkázáni na jejich 

kolegy. Mělo se jednat o kompetentní osoby v oblasti mediální výchovy nebo o výchovné 

poradce a externisty, ale s nimi se již bohužel spolupráce většinou nevyvinula.  

4.2.2 Problémy  

V průběhu oslovování respondentů jsme se potýkali s řadou problémů. Výběr škol (a 

příslušných učitelů), s kterými se nám podařilo navázat relevantní spolupráci pro sběr dat 

potřebných k práci, byl poměrně zdlouhavý a náročný. Několik škol bylo ochotných s námi 

spolupracovat, ale reálně nebyl nalezen společný čas k uskutečnění osobních setkání  

a hospitací.             

Jeden z nejčastěji formulovaných důvodů, proč s námi gymnázia odmítla spolupracovat, byla 

samotná problematika integrace průřezových témat, o které jsme se již zmiňovali v první části 

práce. Ukázalo se, že ačkoliv by mediální výchova měla být v současné době již stabilně 

zavedeným průřezovým tématem, otázky s ní spojené vyvolávaly u řady škol rozpaky. 

Z oslovených 21 gymnázií 6 gymnázií uvedlo, že mediální výchovu na škole nevyučují a do 

výuky ji nijak nezapojují, přestože 3 z těchto škol ve svém ŠVP na webových stránkách měly 

o začlenění mediální výchovy poskytnuté údaje. Na webových stránkách zbylých 3 gymnázií 

bylo ŠVP nedostupné.  

Potížím při navazování spolupráce se školami mohl také přispět fakt, že ve stejném školním 

roce (2017–2018), kdy intenzivně probíhal i výběr vzorku pro naši práci, bylo na středních 

školách v České republice uskutečňováno rozsáhlé výzkumné šetření České školní inspekce o 

stavu a úrovni mediální výchovy.
56

 O tom, že takové šetření probíhá, jsme před vznikem naší 

práce bohužel neměli informace. Někteří vyučující z gymnázií, která jsme kontaktovali, nám 

výslovně odpověděli, že se nechtějí účastnit dalších „kontrol“ a „inspekcí“ spojených 

                                                

56 Šetřením z roku 2018 a předloženou Tematickou zprávou (více viz ČŠI, 2018) jsme se zabývali výše 

v podkapitole 3.3. 
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s průřezovými tématy. Domníváme se proto, že odmítnutí spolupráce i u jiných škol bez udání 

důvodu s tím mohlo souviset. Popsaná zkušenost však může být zajímavým ukazatelem 

postavení a vnímání mediální výchovy na školách vůbec. 

4.3 Analýza ŠVP 

Jeden typ dat, z kterých v naší práci vycházíme, tvoří analýza Školních vzdělávacích 

programů tří zapojených gymnázií. ŠVP by měl být povinně zveřejňovaný údaj, proto jsme do 

něj mohli nahlížet prostřednictvím webových stránek škol, kde byl ve všech třech případech 

dostupný. Tyto dokumenty však obsahují zcela konkrétní údaje o škole a učitelích  

a znemožnily by uvádět data anonymně, proto nejsou součástí příloh práce, jak bylo původně 

plánováno. O mediální výchově bylo vždy pojednáno napříč celým dokumentem, a tudíž ani 

nebylo možné námi požadované oblasti vyjmout tak, abychom je mohli k práci přiložit.  

V naší práci jsou všechna data spolu s účastníky šetření anonymizovaná a opatřena 

pracovními kódy Škola 1, Škola 2, Škola 3 a Učitel 1, Učitelka 2, Učitel 3, viz Tabulka č. 2. 

V téže tabulce je pro přehled zobrazena skladba zapojených škol s doplňujícími informacemi.  

Jak již bylo zmíněno, do šetření se nám nepodařilo zapojit více škol, u kterých bychom mohli 

sledovat integraci průřezového tématu mediální výchova do předmětu český jazyk, proto jsme 

tuto situaci předně sledovali pouze u Školy 2. Ve Škole 1 a ve Škole 3 je mediální výchova 

realizována jako samostatný předmět, a tak jsme zkoumali tento způsob realizace. Před 

vlastním rozborem ŠVP o jednotlivých školách vždy i krátce pojednáme.  

Tabulka č. 2 (zdroj: autorka práce) 

Zkratky: ČJL – český jazyk a literatura, roč. – ročník, pov.-vol. – povinně volitelný 

4.3.1 Škola 1 

Škola 1 je gymnázium z Jihočeského kraje. Jedná se o státní gymnázium se čtyřletým, 

šestiletým a osmiletým programem studia s počtem žáků 552, jak je uvedeno v Tabulce č. 2. 

                                                

57 Údaje o počtu žáků ve škole jsou získané z výročních zpráv gymnázií za školní rok 2017–2018. 

Kód 
školy 

kód 
učitele 

forma začlenění mediální výchovy typ gymnázia / obory 
počet žáků ve 

škole57  

Škola 1 Učitel 1 samostatný předmět ve 2. roč. a sextě 
všeobecné čtyřleté a osmileté, a 

dvojjazyčné šestileté   
552 

Škola 2 Učitelka 2 začlenění do předmětu ČJL  všeobecné šestileté 120 

Škola 3 Učitel 3 samostatný pov.-vol. seminář ve 3. a 4. roč. všeobecné čtyřleté 486 
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Šestiletý stupeň studia je dvojjazyčný a má vlastní specifický ŠVP, proto jsme pro v rámci 

analýzy nahlíželi do ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium, 

což zahrnuje jeden dokument.  

Většinu informací o zapojení průřezových témat lze v dokumentu najít v kapitole o začlenění 

průřezových témat. O zapojení průřezových témat je v dokumentu ale pojednáno na více 

místech. V charakteristice ŠVP jsou jednotlivá průřezová témata představena tak, jak je 

vymezuje RVP G (2007). Dále je v oddílu Učební plán popsáno, do kterých předmětů  

a ročníků jsou tato témata integrována, stejně tak jsou pak o průřezových tématech zmínky 

vždy u charakteristiky každé vzdělávací oblasti a oboru. V případě integrace mediální 

výchovy do existujících předmětů to mají být tyto předměty: český jazyk a literatura, cizí 

jazyky (anglický, francouzský, španělský jazyk), dějepis, informatika, biologie, zeměpis, 

hudební, výtvarná a tělesná výchova. Témata mediální výchovy mají být podle dokumentu 

včleňována i do volitelných seminářů (např. jazykových nebo společenskovědních).  

Z přítomného učebního plánu je pak patrné, že průřezové téma mediální výchova v největší 

míře pokrývá samostatný předmět mediální výchova. Mediální výchově je věnován přímo 

samostatný předmět ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia a v sextě osmiletého gymnázia s dotací 

1 hodina týdně
58

. V dokumentu je předmět mediální výchova charakterizován následovně:  

Předmět Mediální výchova vychází z obsahu průřezového tématu Mediální výchova. Snaží se 

vést žáky k orientaci v neverbálních i verbálních lidských projevech, umožňuje studentům 

vytříbit vlastní projev mluvený i psaný, nabízí zpětnou vazbu. Pomocí kritického čtení se 

vyučující snaží vést žáky k vnímání různých mediálních sdělení. Učí žáky odhalovat 

manipulace v projevu druhých i v projevu vlastním, učí obranám proti těmto manipulacím, 

učí obhájit svůj názor [...] Předmět vede žáky k vlastnímu pohledu na média, nutí je zamýšlet 

se nad sděleními, která jsou nám médii předkládána. Mediální výchova bere v úvahu 

individualitu každého žáka a snaží se s ní pracovat. Důraz je kladen na aktivní a nezávislé 

zapojení žáků do komunikace mezi lidmi. Výsledkem práce by měl být: 1. kultivovaný projev 

žáka v konkrétním sdělení (v publicistickém, dramatickém či odborném); 2. schopnost 

zorientovat se v různorodých mediálních sděleních a vytvořit si na ně vlastní názor, který žák  

dokáže zformulovat; 3. schopnost týmové práce, uplatnění vlastního názoru, využití 

schopností a dovedností v kolektivu. Mediální výchova používá k výuce skupinovou práci, 

                                                

58 Školou 1 jsme byli odkázáni na vyučujícího samostatného předmětu mediální výchova, proto jsme sledovali 

tuto formu realizace a nesledovali jsme zapojení mediální výchovy do předmětu ČJL. To nám ani nebylo 

umožněno. 
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diskuzi, brainstorming či jiné netradiční metody, využívá moderních technologií (kamera, 

fotoaparát, počítač, internet). 

V rámci charakteristiky předmětu jsou také popsány vazby na 6 klíčových kompetencí, které 

definuje RVP G (2007). Dále se v sekci pojednávající o předmětu mediální výchova pamatuje 

na tematické okruhy z RVP G, ale jsou tam pouze vypsány. Následuje konkrétní popis učiva, 

který je zúžený na témata:  

  historie médií (jeskynní malby, knihtisk, noviny, rozhlas, televize, internet); 

  komunikace (verbální a neverbální komunikace, masová komunikace); 

  reklama (vývoj reklamy, klasifikace reklam). 

Témata předmětu jsou poté opatřena poznámkou o očekávaných výstupech („žák zhodnotí 

vliv média na společnost, popíše vývoj jednotlivých médií, rozliší druhy komunikace, reaguje 

v konkrétních komunikačních situacích, posoudí vliv masové komunikace na jedince, 

interpretuje různé typy reklam, vytvoří vlastní reklamu, zhodnotí pozitivní a negativní 

působení reklam na člověka“). 

Ačkoliv jsme se v dokumentu zabývali částí o samostatně vyučovaném předmětu mediální 

výchova, pro ilustraci jsme nahlédli i do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (do 

oboru český jazyk a literatura), abychom zjistili, jak jsou do ŠVP implementována témata 

mediální výchovy dle RVP G. Ze zkoumaného ŠVP vyplývá, že do tohoto předmětu je 

zařazeno vlastně jen jedno z témat průřezového tématu mediální výchova, tedy 2. téma z RVP 

G (2007, s. 79) „Mediální produkty a jejich významy“. První informaci o začlenění mediální 

výchovy nalezneme u slohové výchovy, konkrétně ve 2. ročníku v navrženém učivu  

o publicistickém stylu. Dále má být mediální výchova integrována do výuky ve 4. ročníku 

do jazykového vyučování (není popsáno konkrétní učivo) a do výuky slohu (administrativní, 

řečnický a esejistický styl), kam má být zařazeno jedno z témat mediální výchovy „Mediální 

produkty a jejich významy“. V literárním vyučování žádné propojení s mediální výchovou 

v dokumentu nenalezneme. 

4.3.2 Škola 2 

Škola 2 je státní šestileté gymnázium z kraje Vysočina s počtem žáků 120 (viz Tabulka č. 2). 

Průřezové téma je dle příslušného ŠVP začleněno do stávajících předmětů: český jazyk  

a literatura, základy společenských věd / občanská výchova, dějepis, informatika, hudební 

výchova a výtvarná výchova.  
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Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v oboru český jazyk a literatura lze 

informace o zapojení mediální výchovy nalézt v části Učební osnovy. V učivu tercie v rámci 

komunikační a slohové výchovy má být výstupem následující: „žák odlišuje v čteném  

i slyšeném textu fakta od názorů a domněnek, ověřuje fakta a rozlišuje subjektivní  

a objektivní sdělení a komunikační záměr autora textu“, což podle nás spadá do vědomostí, 

které popisuje 2. téma mediální výchovy v RVP G, a to téma „Mediální produkty a jejich 

významy“. V ŠVP tato spojitost uvedena není. První zmínka o propojení s mediální výchovou 

v dokumentu je u učiva kvarty v jazykové výchově týkající se slovní zásoby a způsobů jejího 

obohacování. Dále pak u učiva v kvintě v literární výchově, kde má být výstupem, že „žák 

samostatně interpretuje dramatické, filmové, popř. televizní zpracování literárních děl“. Další 

vazby nalezneme v učivu sexty v jazykové výchově, kam je zahrnut publicistický styl, jeho 

útvary a témata jako „sebevyjádření, apel, přesvědčování, argumentace, kontakt s posluchači, 

kritická interpretace existujících médií, novinářská etika, tvorba třídních novin, práce se 

slovníky, odbornou literaturou, internetem“. To se opět nejvíc týká témat „Média a mediální 

produkce“ a „Mediální produkty a jejich významy“. Další informace o jiných formách  

a způsobech realizace průřezového tématu mediální výchova v dokumentu nejsou k nalezení. 

4.3.3 Škola 3 

Škola 3 je státní čtyřleté gymnázium v Praze s počtem žáků 486 (viz Tabulka č. 2). Na 

základě příslušného ŠVP má být průřezové téma mediální výchova integrováno do 

následujících předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický, německý, francouzský, 

ruský, španělský jazyk), dějepis, základy společenských věd, informatika, fyzika, hudební  

a výtvarná výchova. Dokument věnuje všem průřezovým tématům vlastní kapitolu, kde je 

přímo doloženo, která témata jsou v kterých předmětech uplatňována. Témata mediální 

výchovy jsou v předmětech v různé míře zapojena všechna. 

V ŠVP je kromě informací o začlenění mediální výchovy do běžných předmětů popsáno, že 

jednotlivá témata průřezového tématu mediální výchova jsou pokryta různými interními 

projekty školy (např. mediální týden). Dokument pak také obsahuje rozsáhlé výčty subjektů, 

s kterými škola spolupracuje. Dále se pak také vyjadřuje o organizaci projektů, kurzů, exkurzí 

a besed, kterých se účastní žáci i vyučující a které s mediální výchovou souvisí (např. projekt 

„Studenti čtou a píší noviny“ organizovaný MF Dnes a program „Jeden svět“ realizovaný 

organizací Člověk v tísni). 
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Ačkoliv na základě komunikace s vyučujícím mediální výchovy na tomto gymnáziu a na 

základě hospitace víme o výuce mediální výchovy jako samostatného povinně-volitelného 

semináře ve 3. a 4. ročníku, v dokumentu ŠVP taková informace chybí. Z tohoto důvodu 

nahlédneme i vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (do oboru český jazyk  

a literatura). 

V učebních osnovách ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace u předmětu český 

jazyk a literatura je popsána vazba na mediální výchovu tím, že jsou připomenuty tematické 

okruhy průřezového tématu mediální výchovy dle RVP G. U každého z témat najdeme drobné 

rozšíření a nastínění využití ve výuce: Média a mediální produkce („srovnávání literární 

předlohy a filmového zpracování, specifické prostředky filmu a literatury, specifika 

komunikace v různých médiích“); Mediální produkty a jejich významy („analýza a vytváření 

mediálních produktů“); Uživatelé („role čtenáře, diváka, konzumenta, kritický přístup 

k mediální produkci“); Role médií v moderních dějinách („propaganda, reklama“); Účinky 

mediální produkce a vliv médií (manipulativní komunikace, komunikační strategie, jazyk 

reklamy). Již zde vidíme, že témata mediální výchovy mají být zařazena do všech 3 složek 

českého jazyka a literatury (jazyková, slohová a komunikační a literární). V podrobně 

popsaném učivu jednotlivých ročnících je ale souvislost s mediální výchovou doložená pouze 

v látce lexikologie („vrstvy národního jazyka, tvoření slov, slovní významy“) a v látce 

stylistiky („komunikát a komunikační situace, argumentační esej“).  

4.3.4. Výsledky analýzy ŠVP 

O tom, že orientace v dokumentech ŠVP není příliš snadná, jsme se přesvědčili už  

u provádění sondy do ŠVP gymnázií v Plzeňském kraji (viz podkapitola 2.2). Analýza ŠVP 3 

zapojených gymnázií byla ještě komplikovanější, protože jsme se kromě způsobu začlenění  

a realizace průřezového tématu mediální výchova zaměřili i na učivo českého jazyka  

a literatury, do kterého má být dle dokumentů mediální výchova integrovaná. To nám v ŠVP 

poskytly oddíly Učební plán a Učební osnovy. Jednotlivé dokumenty jsou poměrně 

schematické a velmi často obsahují přímé citace z RVP G, zejména při pojednání  

o průřezových tématech. Údaje o zapojení průřezových témat jsou v dokumentu mnohdy 

nepřehledné a duplicitní a informace o jejich integraci tam nalézáme i na nejasně 
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zdůvodněných místech. To vše může vyvolávat dojem, že pasáže o mediální výchově v ŠVP 

jsou v některých případech pouze formální součástí.
59

 

Jak jsme již víckrát zmiňovali, u Školy 1 a u Školy 3 jsme se primárně orientovali na to, jak je 

v ŠVP pojednáno o samostatném předmětu mediální výchova, který má být na škole 

vyučován. V případě Školy 2 jsme zkoumali, jak je mediální výchova integrována do učiva 

českého jazyka a literatury. Takto zaměřená analýza nám poskytla pouze rámcové poznatky, 

proto jsme nahlédli do učiva českého jazyka a literatury i u Školy 1 a u Školy 3. Dále jsme 

pak ještě zjišťovali, zda a jak ŠVP deklaruje náplň témat mediální výchovy dle RVP G. 

Z dostupné charakteristiky samostatného předmětu mediální výchova u Školy 1 vyplývá, že 

se předmět rámcově dotýká všech tematických okruhů mediální výchovy dle RVP G. Více 

převládá oblast vědomostí, schopností a dovedností než oblast postojová. Učivo tohoto 

předmětu je podle dokumentu ale redukováno pouze na 3 oblasti: historie médií, komunikace 

a reklama, na které pak navazují výstupy předmětu. 

Škola 3 má ve svém ŠVP jako jediná ze zapojených škol podrobné informace o dalších 

formách realizace mediální výchovy (interní projekty školy i kurzy, besedy a exkurze 

organizované externími subjekty). O samostatně vyučovaném semináři mediální výchova se 

však dokument nezmiňuje. 

U Školy 2 má být mediální výchova dle jejího ŠVP do českého jazyka a literatury integrovaná 

v jazykové, komunikační slohové i literární výchově. V rámci komunikační výchovy a slohu 

najdeme spojitost s mediální výchovou pouze ve výstupech, ne však v popisu konkrétního 

učiva. V jazykovém učivu dokument deklaruje zařazení mediální výchovy u látky lexikologie 

a stylistiky (publicistický styl). V literárním učivu zas u témat interpretace literárních děl  

a adaptace. Co se týče naplnění témat mediální výchovy dle RVP G, dle dokumentu se zdá, že 

ve výuce mohou být naplněna pouze témata „Média a mediální produkce“ a „Mediální 

produkty a jejich významy“. 

Zařazení mediální výchovy do učiva českého jazyka a literatury u zbylých škol (Škola 1  

a Škola 3) se dle dokumentů projevuje v jazykovém učivu (oblast lexikologie) a ve výuce 

slohu (publicistický styl). S tím se pojí možné naplnění pouze jednoho tématu „Mediální 

produkty a jejich významy“.   

 

                                                

59 To dál rozvíjí např. Wolák (2017). 
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4.4 Polostrukturované rozhovory 

Další typ dat přináší odpovědi učitelů na základě polostrukturovaných rozhovorů a dotazníku, 

které jsme s nimi uskutečnili. Jak jsme uváděli, u polostrukturovaných rozhovorů bývá 

zvykem před jejich uskutečněním připravit „návod“, tedy rámcový seznam otázek a témat, 

které chce výzkumník projednat (Hendl, 2016, s. 178). Tento návod spolu s doplňujícími 

otázkami přikládáme v Příloze č. 2. Jelikož naši respondenti sestávají ze dvou učitelů 

mediální výchovy a jednoho učitele českého jazyka a literatury, otázky nemohly být úplně 

stejné, proto byly v případě nutnosti ještě doplněny (viz Příloha č. 2).  

Charakteristické rysy učitelů (aprobace, délka praxe) uvedeme níže v podkapitole věnující se 

respondentům. Tyto informace jsme získávali během celého kontaktu s vyučujícím. Otázky 

na respondenty kladené během polostrukturovaných rozhovorů se nejdříve týkaly začlenění 

průřezového tématu mediální výchova a jeho integrace do výchovy. V případě vyučující 

českého jazyka a literatury byla pak otázka doplněna o to, do které ze složek českého jazyka  

a literatury průřezové téma mediální výchova zařazuje a v jaké míře se mediální výchově 

v hodinách češtiny věnuje. Dále jsme se ptali na to, co by podle učitelů cílem mediální 

výchovy, což mělo vyobrazit jejich vlastní postoj k mediální výchově. Další otázky směřovaly 

k naplnění tematických okruhů průřezového téma mediální výchova. Zajímalo nás, zda učitelé 

dodržují témata tak, jak jsou popsána v RVP G a také to, jaká témata považují za důležitá. 

Poté jsme chtěli zjistit, jestli vyučující pracují v hodině se žáky s nějakými učebnicemi 

(případně, pokud pracují s těmi dvěma učebnicemi, jež byly blíže popsány v první části 

práce). V závěru nás zajímala metodická opora učitelů, tedy to, co daní vyučující používají za 

příručky a portály, pokud vůbec. S tím souvisí i otázka na mediálně-vzdělávací kurzy – zda se 

něčeho takového naši respondenti zúčastnili nebo účastní, případně, jak jinak si doplňují 

vzdělání v oblasti mediální výchovy. Tento okruh otázek byl doplněn otázkami věnující se 

tomu, jak vyučující sami vnímají nabídku a možnosti mediálního vzdělávání pro učitele a zda 

si myslí, že by takovou průpravu měli absolvovat všichni učitelé bez ohledu na to, zda 

mediální výchovu vyučují, nebo ne. Doplňující otázky se také vztahovaly k tomu, jak učitelé 

přistupují k ŠVP a do jaké míry se o něj v rámci výuky mediální výchovy opírají.  

Dále byl respondentům prostřednictvím e-mailu zaslán online dotazník, který se týká 

tematických okruhů průřezového tématu mediální výchova (viz Příloha č. 3). Tento dotazník 

obsahuje zkopírované body jednotlivých témat mediální výchovy z RVP G (2007, s. 79–81), 

jedná se o pouhý výčet všech těchto bodů dohromady bez řazení do dílčích témat. 

Respondenti měli odpovědět, zda se zmíněným tématům (bodům) věnují ve výuce, či nikoliv. 
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V případě jakýkoliv komentářů k danému bodu se k němu měli více vyjádřit. Vzhledem 

k tomu, že jsme předpokládali znalost RVP G, v dotazníku odkaz na dokument výslovně 

chyběl.  Data z těchto dotazníků souvisí s naší dílčí výzkumnou otázkou a měla pouze doplnit 

výsledky z rozhovorů. 

4.4.1 Charakteristika respondentů 

Prvním respondentem je učitel gymnázia v Jihočeském kraji, který na příslušném gymnáziu 

(Škola 1) učí deset let (a je to zhruba i doba jeho celkové praxe). Jeho aprobací jsou kromě 

českého jazyka a literatury ještě základy společenských věd. Mediální výchovu vyučuje jako 

samostatný povinný předmět ve 2. ročníku s dotací hodina týdně. Mediální výchovu na 

různých úrovních integruje do obou aprobačních oborů, my jsme měli možnost sledovat 

pouze zmíněný samostatný povinný předmět mediální výchovy. Tohoto učitele budeme 

nazývat Učitel 1. 

Druhým respondentem je učitelka s dvacetiletou praxí, která vyučuje český jazyk a literaturu 

a hudební výchovu na gymnáziu na Vysočině (Škola 2). Kromě vystudovaných dvou oborů 

ještě vyučuje základy společenských věd a vede maturitní literární semináře. Mediální 

výchovu implementuje do hodin češtiny, ale některým tématům se příležitostně věnuje i 

v základech společenských věd. Tuto učitelku nazýváme Učitelka 2. 

Třetí respondent je učitel pražského gymnázia s aprobací dějepis – základy společenských 

věd, který na gymnáziu, kde působí (Škola 3), vyučuje povinně-volitelný seminář pro 3. a 4. 

ročník s dotací dvou hodin týdně. Žáci si na tamější škole ve třetím a čtvrtém ročníku volí 

čtyři povinně-volitelné semináře ze široké nabídky, jedná se o semináře prohlubující znalosti 

předmětů matematika, chemie, dějiny, ale i o semináře zaměřené na umělecké oblasti. 

Vyučovaný seminář mediální výchovy trvá 90 min, je tedy vyučován jeden den v týdnu 

v kuse a účastní se ho žáci 3. i 4. ročníků společně. Učitelova praxe čítá 20 let a na příslušném 

gymnáziu vyučuje 11. rokem. Tohoto učitele budeme nazývat Učitel 3.  

4.4.2 Interpretace polostrukturovaných rozhovorů 

Učitel 1 

Učitel 1 vyučuje povinný předmět mediální výchovy. Na tamějším gymnáziu ještě neučil, 

když se o vydělení tohoto samostatného předmětu rozhodlo, ale dle jeho rozhovorů 

s ředitelem toto rozhodnutí souviselo s nutností rozvíjení mediální gramotnosti u studentů, 
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neboť „jsou dnes stále více vystavěni manipulacím ze strany médií“. Učitel 1 je v současné 

době jediným vyučujícím předmětu mediální výchova, a zároveň i jeho garantem, tudíž se 

podílí na jeho tematickém plánu.
60

  

Tematické rozvržení předmětu dle popisu učitele vypadá tak, že v úvodních prvních hodinách 

si v hodině se žáky na několika příkladech ukážou, proč je mediální gramotnost důležitá. V 

zápětí si rozdělí konkrétní témata, která mají žáci po celé pololetí sledovat v různých tištěných 

médiích, v rozhlase, v televizi a na internetu. Jedná se různá témata (kulturní, ekologická, 

společenskovědní, politická aj.) Všechny tyto zachycené zprávy si žáci mají ukládat do 

portfolia, které si vedou během celého školního roku. Kromě portfolia je na konci pololetí 

výstupem této práce také analýza, ve které žáci rozebírají, jak o daném tématu jednotlivá 

média referují, jaké jsou ve zprávách o totožných jevech rozdíly a pokoušejí se vysvětlit, proč 

se obraz totožných událostí v různých médiích liší. V dalších hodinách se Učitel 1 stručně 

věnuje historii médií a významu médií veřejné služby, to vše prostřednictvím výkladu  

a prezentace. Později se se žáky zabývají základními publicistickými útvary, přičemž u toho 

bývají žáci rozděleni do skupinek a pracují na svém „časopise“ či televizním vysílání a to pak 

společně vyhodnocují. Učitel 1 přiznal, že dle tematického plánu má hodiny připravené, ale 

z různých časových důvodů a časové tísně (odpadávání hodin, školní akce, prázdniny) 

předmět neprobíhá tak, jak je předepsáno, což je prý bohužel běžná praxe. Z toho plyne, že 

Učitel 1 se žáky nemá možnost zabývat všemi tématy, např. reklamu už v semináři 

neprobírají, za to se nyní častěji věnuje hoaxům a fake news.  Učitel 1 ve výuce nejvíce 

akcentuje témata: „orientace v tištěných a elektronických médiích; kritický přístup k médiím, 

především k elektronickým; dezinformační weby vs. seriozní zprávy“. Tematické okruhy 

formulované v RVP G považuje za velmi obecné, vědomě se jich ve výuce nedrží.  

Na Škole 1 Učitel 1 po žácích nevyžaduje žádnou učebnici, s žádnou tedy nepracují.  

V začátcích výuky mediální výchovy ale Učitel 1 při vlastní přípravě inspiroval učebnicí 

Mediální výchova od Jana Pospíšila a Lucie Sáry Závodné. Dále využívá materiály, které byly 

zpracovány organizací Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách, např. příručku 

Na pravdě záleží. Jako další metodická opora mu slouží speciál „Dezinformace“ časopisu 

Respekt. Učitel 1 se stále snaží sledovat, co k tématu mediální výchova vychází, tématu se 

věnuje i v soukromí, např. uvedl, že nedávno četl Nejlepší knihu o fake news dezinformacích  

                                                

60 Tematický plán samostatně vyučovaného povinného předmětu mediální výchova na Škole 1 nám byl 

poskytnut Učitelem 1. V originálním znění, ale s anonymizovanými údaji o škole a učiteli jej přikládáme 

v Příloze č. 4. 
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a manipulacích!!! od Miloše Gregora a kolektivu. Učitel 1 se domnívá, že mediální výchově 

je věnováno dostatečné množství metodického materiálu, ale kantor se tím musí sám pečlivě 

zabývat, aby se v nabídce vyznal.  

Na dotaz týkající se mediálního vzdělávání Učitel 1 odpověděl, že absolvoval kurz pořádaný 

organizací Člověk v tísni, který byl zaměřený na využití ukázek filmů a dokumentů ve výuce. 

Pokud by prý takové byly všechny kurzy související s mediální výchovou, doporučil by je 

rozhodně všem vyučujícím. Nemá však informaci, zda se vyučující jiných předmětů na Škole 

1 nějakých takových kurzů účastní a do jaké míry případně mediální výchovu v různých 

formách zařazují.  Škola 1 se prý pravidelně vždy v červnu účastní „Týdne médií na školách“, 

který opět pořádá organizace Člověk v tísni. V rámci tohoto týdne se na škole promítají filmy, 

a pořádají se diskuze a debaty s novináři. Učitel 1 uvedl např. besedu s novinářem Markem 

Wollnerem z České televize nebo plánovanou přednášku Petra Nutila, iniciátora webu 

„manipulátoři.cz“, a přednášku novináře Ondřeje Kundry z časopisu Respekt.  

Učitelka 2 

Učitelka 2 na Škole 2 vyučuje mimo jiné předmět český jazyk a literaturu, do kterého se snaží 

mediální výchovu integrovat. Mediální výchovu zapojuje nejvíce do složky komunikační  

a slohové. Jako příklad uvedla následující: „během výkladu o spisovné češtině studentům 

pouštím nahrávky z komerčního rádia, poté diskutujeme nad použitými prostředky v kontextu 

rozrůzněnosti jazyka a stylové diferenciace (na úrovni hovorové – neutrální – spisovné)“. Při 

probírání jednotlivých útvarů publicistického stylu Učitelka 2 využívá skupinové práce, žáci 

sami dělají „TV noviny“. Publicistickému stylu se věnují podrobně, od zpravodajských útvarů 

po útvary publicistické, včetně prostředků manipulace a persvaze. „Studenti jsou vedeni ke 

kritickému čtení, věnujeme se i politickým tématům, přestože škola by měla být dle mého 

názoru apolitické prostředí. I tak ale studentům ve vyšších ročnících umožňujeme organizaci 

školních voleb, o čemž pak také ve výuce vedeme diskuze a zohledňujeme aktuální politickou 

situaci“.   

Učitelka 2 do hodin průběžně zařazuje mediální témata, jako je historie médií a jejich vývoj, 

věnuje se např. generačnímu srovnání médií (média za minulého režimu a média dnes). 

Navrhla i vlastní tematický rámec – „Bulvár z Olympu“ vztahující se k vývoji bulvárních 

médií a k současnému dělení na média tzv. bulvární a seriozní. Mediální výchově by v hodině 

češtiny věnovala ráda více, ale jak několikrát zdůraznila, není tam na to prostor. 

Za nejdůležitější v mediální výchově Učitelka 2 považuje oblast propagandy a manipulace. 

Žáci by měli být schopni takové prostředky rozpoznat a kriticky vyhodnotit, k čemuž se je 
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snaží vést. Tematické okruhy mediální výchovy v RVP G zná, ale připadají jí velmi obecné, 

výuku dle nich nekoncipuje, jelikož to podle ní není ani v předmětu český jazyk a literatura 

možné. Během svých příprav používá Žurnalistický slovník a často nahlíží do příručky 

Základy mediální výchovy od Marka Mičienky, Jana Jiráka a kol. V souvislosti s mediálními 

tématy Učitelka 2 zmínila oblíbenou knihu Konflikt, koření života od Dany Rabiňákové  

a Marka Mičienky z r. 1996. Pro výuku češtiny používá řady učebnic od nakladatelství Fraus 

a Didaktis. 

Z čistě profesního a osobního zájmu se Učitelka 2 zúčastnila Letní žurnalistické školy Karla 

Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě, mediálního projektu s názvem „Média tvořivě“ 

v německém Waldmünchenu (tento projekt jí pomohl s tím, jak propojit mediální výchovu 

s češtinou), dále také semináře „Rozumět médiím“ a řady různých besed a diskuzí s novináři. 

To vše však v dřívější době. Učitelka 2 uvedla, že Škola 2 se zapojuje do projektů a programů 

realizovanými organizací Člověk v tísni (Jeden svět, Příběh bezpráví, Audiovizuální materiály 

ve výchově k toleranci). V r. 2011 se Škola 2 účastnila projektu „Studenti čtou a píší noviny“ 

organizovaného MF Dnes. Vzhledem k tomu, že Učitelka 2 na škole vede studentský časopis, 

pravidelně se účastní i různých školení o tvorbě školních časopisů a tyto poznatky pak také 

uplatňuje ve výuce českého jazyka a literatury. Učitelka 2 se ŠVP při zapojování průřezového 

tématu mediální výchovy řídí, ale míra a rozsah zapojení mediálních témat závisí na ní. 

V jejím případě ji mediální výchova zajímá, proto se snaží ji do předmětů, které vyučuje, 

zařazovat co nejvíce. 

Učitel 3 

Učitel 3 vyučuje mediální výchovu jako samostatný povinně-volitelný seminář na Škole 3. 

Seminář je určený pro žáky 3. a 4. ročníku se stanovenou dotací 90 minut týdně, probíhá tedy 

dvě vyučovací hodiny v kuse. Učitel se snaží mediální výchovu propojovat s obory dějepis  

a základy společenských věd, v kterých je aprobovaný. Cílem vyučovaného semináře  

i mediální výchovy obecně dle Učitele 3 je: „získat poznatky z dějin médií a pochopit, jak 

média ovlivňují náš život; odlišit fakta od subjektivního sdělení; poznat manipulativní 

techniky dezinformačních webů a propagandu; získat přehled o mediálním trhu a ukázat, jak 

lze spolupracovat ve virtuálním a cloudovém prostředí“. Učitel 3 si myslí, že v dnešní době je 

velmi důležité se prostřednictvím mediální výchovy zaobírat i aktuálními tématy, např. 

tématem „internetová bezpečnost“. Za nejpodstatnější oblasti týkající se daného předmětu 

považuje rozvoj kritického myšlení, pochopení práce médií, bezpečný pohyb v online 

prostoru a dovednost s médii pracovat. Neméně důležitá je dle něj i orientace na sociální sítě, 



56 

 

neboť, jak dodává, „skrz sociální sítě se nám dnes šíří média – dnes už nežijeme v masových 

médiích, ale v síťových médiích“.  

Při sestavování tematického rozvržení semináře se Učitel 3 na program mediální výchovy 

v RVP G (tematické okruhy) neohlížel, ale byl si jich vědom. Témata se v dokumentu dle něj 

překrývají a variují. V ŠVP Školy 3 informace o semináři mediální výchova chybí, ale Učitel 

3 se na tvorbě tohoto dokumentu nepodílel. V začátcích výuky mediální výchovy se 

inspiroval učebnicí Mediální výchova od Jana Pospíšila a Lucie Sáry Závodné, ale jelikož je 

učebnice staršího data, ve výuce i s žáky používá každý týden aktualizovanou otevřenou 

učebnici z webu svetmedii.info, z které čerpá všechny materiály. Učitel 3 uvedl, že při 

přípravě výuky také „sází na interakci s kolegy“, konkrétně s kolegy „občankáři“, tedy  

s vyučujícími občanské nauky / základů společenských věd.  

Učitel 3 je velmi aktivní ve vzdělávání v oblasti médií. Účastní se pravidelně různých 

mediálních akcí, besed a kurzů. Bývá i členem panelové diskuze či přímo lektorem.  

O mediální výchově také rád diskutuje se svými kolegy, kteří ji nevyučují. Neméně ho 

zajímají reakce a postoje vlastních žáků. Jak bylo uvedeno v podkapitole věnující se analýze 

ŠVP, v případě Školy 3 je patrné bohaté mediálně-vzdělávací zázemí jak pro žáky, tak pro 

učitele. Učitel 3 to ale komentuje takto: „Je cílem každé školy, aby učitelé pokrývali široké 

spektrum gramotností, a to jak digitální, čtenářské, sociální a občanské, takže všichni učitelé 

by měli být poučeni. Nemá ovšem cenu je za každou cenu nutit, pokud média nemají rádi, 

nebo pokud i jsou pevně přesvědčení o tom, že média jsou zlo. Bohužel i tací jsou“. Učitel 3 

dále uvedl, že často slýchá argument, že kantor má být apolitický, což dle něj způsobuje 

problémy v uchopení některých témat mediální výchovy. Učitel 3 tento názor nesdílí a myslí 

si, že mnohem diskutovanější by měla být např. „digitální identita“ (nejen učitele) na 

sociálních sítích, která může žáky ovlivňovat mnohem více. 

4.4.3 Výsledky dotazníku  

Již jsme uváděli, že pro doplnění odpovědí z rozhovorů byl respondentům prostřednictvím  

e-mailu zaslán online dotazník, který se týkal tematických okruhů průřezového tématu 

mediální výchova (viz Příloha č. 3). Dotazník obsahoval výčet 43 bodů zkopírovaných z 

jednotlivých témat mediální výchovy z RVP G (2007, s. 79–81). Respondenti měli odpovědět, 

zda se zmíněným tématům (bodům) věnují ve výuce, či nikoliv. V případě jakýkoliv 

komentářů k danému bodu se k němu měli více vyjádřit. Vzhledem k tomu, že jsme 

předpokládali znalost RVP G, v dotazníku odkaz na dokument výslovně chyběl.   
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Musíme však zpětně konstatovat, že zvolená forma dotazníku (vynechání názvu tematických 

okruhů a souvislosti s RVP G) mohla u učitelů vyvolat pocit jakéhosi ověřování znalostí RVP 

G. Své odpovědi tak mohli přizpůsobovat tomu, co by ve výuce měli „správně“ zohledňovat  

a uplatňovat dle nařízení kurikulárních dokumentů. Odpovědi můžou tedy být zkreslené, ale  

o tom jsme se zmiňovali již při popisu této metody. Sochorová (2016, s. 85) uvádí, že 

subjektivní výpovědi respondentů jsou vždy ovlivněny řadou okolností, např. „schopností 

reflexe, otázkou retrospekce, regresí k průměru aj.“ (tamtéž). V případě Učitelky 2 se také při 

srovnání odpovědí v dotazníku a odpovědí z polostrukturovaného rozhovoru zdá, že její 

odpovědi se zde netýkají pouze výuky českého jazyka a literatury, ale i ostatních předmětů  

a činností, kam mediální výchovu zapojuje (např. vedení školního časopisu). Na tyto 

skutečnosti jsme se již nemohli doptat, protože zaslaným dotazníkem spolupráce s danými 

respondenty skončila. I přes uvedené nedostatky navrženého dotazníku ale některé závěry 

považujeme za zajímavé. Nějakým způsobem podle nás přece jen doplňují polostrukturované 

dotazování, proto se o nich krátce zmíníme. Výsledky z dotazníku jsou pro přehled uvedeny 

v Tabulce č. 3
61

.  

Tabulka č. 3 (zdroj: autorka práce) 

Zkratky: A: ano, N: ne, ?: nevím/nerozumím 

 

Dotazník sestával ze 43 bodů a učitelé měli odpovědět, zda se těmto bodům ve výuce věnuji, 

(A) či ne (N). Body od č. 1 až č. 10 náleží do tematického okruhu „Média a mediální 

produkce“, body č. 11–22 patří do okruhu „Mediální produkty a jejich významy“, body 23–30 

                                                

61 Tabulka č. 3 souvisí s Přílohou č. 3. Body dotazníku jsme z kapacitních důvodů nerozepisovali, ale udali jsme 

je pouze číselně. 

  okruh 1 okruh 2 

Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Učitel 1 A A A N A N A A A A A A A N N N N N A A N N 

Učitelka 2 A N A A A N A A A A A A A N N N N A N A A A 

Učitel 3 A A A A A N A A A ? A A A A A A A ? N A A ? 

  
  

okruh 3 okruh 4 okruh 5 

Body 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Učitel 1 N N A N ? N N N N N A N N N N A N N A A N 

Učitelka 2 N N A N ? N A N A A A N N N N A A N A A N 

Učitel 3 A A A A ? A A ? A A A ? ? A A A A A A A ? 



58 

 

patří do okruhu „Uživatelé“, body 31–35 do okruhu „Účinky mediální produkce a vliv médií“ 

a body 36–43 do okruhu „Role médií v dějinách lidstva“.   

Učitel 1 uvedl, že se věnuje 18 bodům, Učitelka 2 se ve výuce zabývá 24 body a Učitel 3 se 

ve své výuce věnuje 33 bodům. Respondenti se shodli ve 14 bodech, ostatní body už zařazuje 

každý z nich různě. Shodnými body jsou body č. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 25, 33, 38, 41, 

42. To odpovídá zastoupení nejvíce tematických okruhů „Média a mediální produkce“, 

„Mediální produkty a jejich významy“ a „Role médií v dějinách lidstva“. Oproti tomu se 

nikdo z respondentů nevěnuje bodu č. 6 „jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na 

opravu a právo na odpověď)“. U tohoto bodu všichni tři respondenti navíc poznamenali, že 

nerozumí tomu, co má téma konkrétně představovat. Dále také nerozuměli obsahu bodu č. 27 

„co je aktivní publikum, ‚sémantická moc‘ publika (volnost vyložit si sdělení po svém)“. 

Učitel 3 nesrovnalosti spatřuje u více položek (a to kromě bodu č. 6 a č. 27 také u bodu č. 10, 

18, 22, 30, 34, 35, 43). Buď uvedl, že bodům nerozumí, nebo se proti nim vymezil (např.  

u bodu č. 6 poznamenal, že „žádné právo na opravu odpovědi není, že je to jen součást 

etického kodexu“). U Učitele 3 se také nápadně liší zohledňování těch témat, u kterých ostatní 

respondenti uvedli, že je do výuky nezapojují. Jsou to body č. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 

36, 37, 40. Tyto body jsou pokryty všemi třemi tematickými okruhy („Mediální produkty  

a jejich významy“, „Uživatelé“, „Účinky mediální produkce a vliv médií“, „Role médií 

v dějinách lidstva“).   

4.4.4 Shrnutí  

Polostrukturované rozhovory v zásadě přinesly odpovědi na všechny otázky, které nás 

zajímaly. Tedy otázky na způsob integrace mediální výchovy, na přístupy k ní, otázky na 

využití učebních a metodických materiálů a otázky týkající se mediálního vzdělávání. 

Formální stránku on-line dotazníku bychom příště vytvořili lépe, protože by nemuselo dojít k 

případnému zkreslení výsledných dat (jak jsme uváděli výše). Jelikož byla tato technika 

dodatečně přičleněná k ostatním použitým kvalitativním metodám v naší práci, jednalo se 

také o poslední kontakt se zapojenými respondenty. Z tohoto důvodu již nebylo možné oblast, 

ke které se dotazník vztahuje, změřit jinak. Výsledky dotazníku však potvrzují zjištění 

z provedených polostrukturovaných rozhovorů.  Je zjevné, že pojetí jednotlivých učitelů se 

různí. Do velké míry s tím jistě souvisí i způsob realizace průřezového tématu mediální 

výchova jednotlivých škol (především v případě Školy 2, kde je mediální výchova včleňována 

do hodin českého jazyka a literatury, což s sebou nese různé limity). Z dotazování obecně 
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vyplývá, že pro Učitele 1 a Učitelku 2 je nejdůležitějším cílem mediální výchovy rozvoj 

kritického třídění, orientace v médiích a za nejpodstatnější témata považují manipulaci, 

propagandu, fake news a hoaxy, což se shoduje s odpověďmi řady vyučujících zapojených do 

průzkumu z roku 2018 (JSNS, 2018, s. 14, 34). Oproti tomu Učitel 3 reaguje na vývoj médií  

a mediální komunikace, především na tzv. síťovou komunikaci a narůstající digitalizaci,  

o čemž se vyjadřuje Pastorová a Jirák (2015). Dále se ukázalo, že některá témata mediální 

výchovy v RVP G činí respondentům problémy. 

4.5 Hospitace 

Posledním typem dat, o která se v našem výzkumu opíráme, jsou přepsané terénní poznámky 

z provedených hospitací na sledovaných školách. Metoda pozorování byla zapojena proto, že 

mohla pomoci zobrazit skutečnou realizaci průřezového tématu mediální výchova  

u zapojených škol. Získaná data z provedených polostrukturovaných rozhovorů totiž musíme 

posuzovat jako subjektivní výpovědi respondentů, které pouze představují to, co respondenti 

uvádějí, že dělají.  

Na každé zapojené škole byla provedena jedna hospitace. Na Škole 1 více hospitací nebylo 

umožněno. Na Škole 2 bylo obtížné se s Učitelkou 2 předem domluvit na konkrétní hodinu, 

protože mediální výchovu do výuky českého jazyka zapojuje průběžně a nepravidelně. Na 

Škole 3 proběhla sice jedna hospitace, ale vzhledem k časové dotaci semináře (90 minut) nám 

poskytla více dat. Vyučovací hodiny byly vždy pozorovány z poslední lavice, aby 

nedocházelo k narušování výuky
62

. Všechny hospitace byly uskutečněny ve školním roce 

2018–2019.  

Škola 1 

Hospitace vyučovací hodiny mediální výchovy na Škole 1 byla uskutečněná v prosinci roku 

2018. Tématem hodiny dle tematického plánu předmětu měla být „elektronická média“. 

Sledovaná hodina však navazovala na hodiny předchozí, tudíž Učitel 1 i žáci plynule 

pokračovali v práci. V minulých hodinách byli žáci vyzváni, aby ze svých portfolií, která si 

v průběhu pololetí zakládali,
63

 vybrali zprávy týkající se práva. V této činnosti v úvodu 

hodiny stále pokračovali formou samostatné práce. Mělo dojít k tomu, že pokud by se ve třídě 

                                                

62 Získané výukové materiály od vyučujících týkající se konkrétních aktivit a práce pozorovaných hodin má 
autorka práce k dispozici, ale nejsou součástí příloh, jelikož to považuje za nadbytečné. 

63 Tuto „vyučovací strategii“ blíže popisoval Učitel 1 v rámci polostruktrukturovaného rozhovoru, viz 

podkapitola 4.4. 
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povedlo najít různé zprávy týkající se stejného problému, sloužilo by to k následné analýze 

těchto zpráv a k analýze toho, jak o problému referují jednotlivá média. V zápětí se ukázalo, 

že 2 žáci zachytili zprávu vztahující se k jednomu tématu. Jednalo se o zprávu pojednávající  

o odložení návrhu zákona o toleranci alkoholu pro vodáky. Jeden žák tuto zprávu zachytil na 

webu idnes.cz, druhý žák zachytil video reportáž ze zpravodajství FTV Prima, která se týkala 

téhož. Učitel 1 předložil obě sdělení celé třídě. Jelikož žáci ve svých portfoliích měli mít 

uvedené dostupné zdroje,
64

 bylo snadné zprávu i reportáž dohledat na internetu. Učitel 1 

promítl na plátně jak elektronickou podobu zprávy z webu idnes.cz, tak pustil video reportáž. 

Nejprve si společně nahlas určili příslušné útvary obou mediálních sdělení a poté diskutovali 

nad užitými prostředky a nad růzností obou útvarů. Pak se studenti měli rozdělit do skupinek 

po čtyřech lidech a měli společně analyzovat zprávu i video reportáž z hlediska toho, jak na 

ně dané provedení působí. Závěrů jednotlivých skupin, ani společného „resumé“ jsme se 

bohužel již nedočkali, protože hodina byla ukončena zvoněním. V pozorované hodině žáci 

nepoužívali žádné učebnice, opírali se pouze o svá portfolia. Použitými didaktickými 

pomůckami byl dataprojektor a PC, zpráva z internetové verze MF Dnes (idnes.cz)  

a videoreportáž z TV Prima. 

Škola 2 

Hospitace provedená na Škole 2 se uskutečnila v říjnu roku 2018. Vzhledem k tomu, že 

v případě Školy 2 bylo sledováno zapojení mediální výchovy do výuky českého jazyka  

a literatury, nebylo snadné se „strefit“ přímo do hodiny, kam by byla mediální výchova 

zapojena. Z těchto důvodů nám Učitelka 2 předem přiznala, že pro potřeby našeho výzkumu 

do hodiny, kterou jsme navštívili, mediální výchovu záměrně implementovala, bez ohledu na 

plánovanou látku. Příslušná hodina byla tedy v tomto ohledu tzv. ukázková. Jednalo se  

o hodinu slohu v sextě, jejímž tématem měl být publicistický styl. Učitelka 2 měla pro žáky 

připravené dva výňatky z komentářů, jeden byl z deníku Lidové noviny, druhý z deníku 

Právo. Učitelka 2 v úvodu zdůvodňovala svůj výběr argumentem o „politické vyváženosti“. 

Oba články byly žákům rozdány a poté se společně v hodině věnovali analýze každého z nich. 

Učitelka 2 zvolila i formu opakování, a tak se průběžně žáků tázala na již nabyté vědomosti 

(konkrétní útvar, jeho zařazení do publicistického stylu, typické znaky komentáře atp.). 

V textu hledali hodnotící výrazy, prostředky persvaze či manipulace. Texty k analýze byly 

                                                

64 Neznáme podrobně požadavky kladené na podobu portfolií. Vše, co popisujeme, jsme vypozorovali 

z hospitace. Žáci s sebou svá portfolia v hodině měli, byly to desky s vytisknutými papíry a různými dalšími 

poznámkami. 
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jedinou využívanou pomůckou v hodině, Učitelka 2 občas napsala i nějaký výraz na tabuli, 

např. „perex“.  

 

Škola 3  

Hospitace na Škole 3 proběhla v únoru 2019. Tématem semináře, který tematicky navazoval 

na seminář předchozí, bylo „Veřejnoprávnost a regulace“. Hned v úvodu bylo patrné, že žáci 

mohou mít k dispozici mobilní telefony či notebooky, s kterými v hodině volně pracují. Učitel 

3 na začátku připomenul téma semináře a vyzval žáky, aby si na internetu vyhledali program 

České televize. Poté z programu měli vybrat ty pořady, u kterých jsou si jisti, že odpovídají 

veřejnoprávním médiím a které by nenalezli v komerčních televizích. Svá tvrzení měli 

doložit. Žáci pak Učiteli 3 své nápady diktovali, on je psal na tabuli. V odpovědích zaznívaly 

tyto pořady: 168 hodin, Hydepark, Máte slovo, Otázky Václava Moravce, Toulavá kamera, 

Stardance. Následně Učitel 3 výběr komentoval a pořady kategorizoval (např. vysvětlil, že 

pořad Stardance patří do kategorie „celebrity reality show“ a lze se s ním setkat i v komerční 

televizi). Z programů, co žáci vybrali, pak zdůvodnil, které mají veřejnoprávní formát, a proč. 

V další části hodiny Učitel 3 žákům rozdal pracovní listy s otázkami a poté jim pustil 

dokument o BBC z internetové televize Stream.cz. Žáci během sledování videa měli 

odpovídat na otázky, které korespondovaly s dokumentem. Odpovědi pak společně 

vyhodnocovali nahlas. Další část semináře se týkal tématu regulace. Žáci si měli promyslet, 

jak a v čem by regulovali reklamu, kdyby byli „stát“. Své nápady opět říkali nahlas a Učitel 3 

je přepisoval na tabuli, poté jim předložil (promítl) dokument Kodex reklamy vydaný Radou 

pro reklamu a Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. O těchto dokumentech pak společně 

diskutovali a všímali si pasáží, které se shodovaly s odpověďmi žáků. V závěru hodiny měl 

Učitel 3 pro žáky přichystanou interaktivní aktivitu, a sice kvíz prostřednictvím aplikace 

Kahoot
65

. Aktivita spočívala v tom, že Učitel 3 nejprve z počítače na plátno promítl 

vygenerovaný číselný kód, na jehož základě se žáci do aplikace přihlásili na svých mobilních 

zařízeních. Do hry se zapojili pod svými jmény / různými přezdívkami, což se vše 

zobrazovalo na plátně, kde se začaly objevovat otázky. Žáci na ně odpovídali prostřednictvím 

                                                

65 Kahoot je multiplatformní systém na získávání reakcí žáků, který propojuje formální výuku se světem online. 

Základním režimem je kvíz, v jehož průběhu jsou žákům postupně pokládány otázky s výběrem odpovědí 

a jejich úkolem je v časovém limitu vybrat správnou odpověď. Za správnou odpověď získávají body. Takto 

získané odpovědi mohou např. zahájit následnou diskusi ve třídě. Více viz: 
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19573/KAHOOT---MULTIPLATFORMNI-ONLINE-ODPOVIDAC.html, stav 

k 9. 5. 2019. 

 

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19573/KAHOOT---MULTIPLATFORMNI-ONLINE-ODPOVIDAC.html
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svých zařízení. Aplikace v zápětí sama ukazovala správné odpovědi i úspěšnost třídy  

a jedince. Kvíz se měl vztahovat k tzv. fact-checkingu. Učitel 3 tedy dopředu do kvízu zařadil 

takové otázky, které jsou často v médiích představovány zkresleně, anebo jsou to tzv. fake 

news (např. vyhynutí konkrétních živočišných druhů, vliv konkrétní stravy na nemoci atd.) 

Bylo zajímavé sledovat, nakolik tyto zprávy ovlivňují jejich mínění. Seminář byl pak ukončen 

zvoněním, ale Učitel 3 připomněl, že se k aktivitě vrátí příští hodinu. V semináři Učitel 3 

používal dataprojektor a PC, internet, pracovní listy a dokumenty Kodex reklamy vydaný 

Radou pro reklamu a Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Žáci pracovali s vlastními 

zařízeními (notebook, telefon) a s pracovními listy. 

4.5.1 Shrnutí  

Sledovaná hodina na Škole 1 se dle tematického plánu měla týkat elektronických médií, což 

bylo splněno. Je to ale široké téma, které nabízí více možností. Zvolená komparace dvou 

zpráv vztahujících se k jednomu tématu je jistě dobrá strategie, která má ve výuce mediální 

výchovy velký potenciál, zejména jedná-li se o elektronickou podobu tištěné zprávy a video 

reportáž. Cenné bylo zapojení žáků a práce s jejich portfolii, kteří se tak na podobě vyučovací 

hodiny významně podílí. Domnívám se však, že pokud by stanovený úkol (vyhledávání 

daných zpráv v portfoliích žáků) byl zadán s předstihem, bylo by to přínosnější, neboť by 

v semináři pak zbylo více času a vyučující by se na to mohl lépe připravit a dohledat na 

příklad další zprávy/reportáže, které by zpracovávaly stejné téma. Je patrné, že orientace na 

určení útvarů a na užité prostředky může souviset s aprobací Učitele 1, který vyučuje český 

jazyk a literaturu. Ačkoliv to nejsou okrajové záležitosti, myslím, že zajímavější závěry 

mohly přinést výsledky analýz ze skupinové práce, kterých jsme se bohužel již nedočkali. 

Zhlédnuté aktivity korespondovaly s tematickým okruhem „Média a mediální produkce“ 

(typy masových médií, jak vzniká zpráva, výrobní štáb, komunikace a spolupráce v týmu); 

„Mediální produkty a jejich významy“ (kategorie mediálních produktů, formy mediálních 

sdělení, rozbor aktuálního zpravodajství, vztah mezi mediálními produkty a skutečností, 

mediální „reprezentace“ skutečnosti, výrazové prostředky typické pro konkrétní média)  

a částečně i s okruhem „Uživatelé“ (ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad). 

Vyučovací hodina na Škole 2 se nijak neodklonila od stanoveného tématu, kterým byl 

publicistický styl. Hodina byla, jak již bylo řečeno, „ukázková“, a měla dle Učitelky 2 

reprezentovat konkrétní projevy integrace mediální výchovy do výuky českého jazyka  

a literatury. Jednalo se o rozbor publicistických textů, konkrétně dvou komentářů. Analýza 
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neměla jasně definovaná kritéria, ale bylo vidět, že žáci podobné rozbory provádějí, protože 

postupovali systematicky (funkční styl, slohový postup, jazykové prostředky, výstavba textu). 

Tento postup zřetelně odráží požadavky na maturitní ústní zkoušku z českého jazyka  

a literatury.
66

 Učitelka 2 po žácích vždy žádala argumentaci jejich odpovědí i postojů. Nosná 

byla diskuze o příznakových výrazech v textu a o prostředcích persvaze a manipulace, které 

ale v textech nebyly tolik výrazné a časté, protože se jednalo o komentáře týkající se témat 

svatby a českého zdravotnictví. Učitelka 2 se patrně chtěla vyhnout případným politickým 

tématům z důvodů, které již uvedla při rozhovoru. Domnívám se však, že politická témata do 

výuky patří (zejména pak do českého jazyka a mediální výchovy)
67

 a že otázka, zda má být 

učitel apolitický, by se dala dál diskutovat. Vyučovací hodina se dotýkala pouze jednoho 

tematického okruhu – „Mediální produkty a jejich významy“ (kategorie mediálních produktů, 

formy mediálních sdělení). 

Zhlédnutý seminář mediální výchovy na Škole 3 byl oproti hodinám ostatních dvou škol 

velmi interaktivní. Dominantním rysem je jistě zapojení multimediálních technologií do 

výuky (žáci pracovali s mobilními telefony a internetem, učitel s PC, dataprojektorem  

a internetem a v závěru hodiny použil výukovou online platformu). Seminář byl pojat velmi 

atraktivně a dynamicky. Kromě tématu „Veřejnoprávnost a regulace“ se věnoval i tématům 

reklama nebo fake news a Učitel 3 vybíral různé metody, které mu umožnily k tématům 

přistoupit komplexně (např. interdisciplinární propojení s dějepisem – historie BBC, se ZSV – 

právní dokumenty, otázky kladené v aplikaci Kahoot). Sledovaný seminář byl plně v souladu 

s tím, co Učitel 3 uvedl v polostrukturovaném rozhovor, např. co se týče cílů mediální 

výchovy. V menší či větší míře byly postihnuty všechny tematické okruhy mediální výchovy 

v RVP G, nejvíce však Média a mediální produkce“; „Mediální produkty a jejich významy“; 

okruh „Uživatelé“ a okruh „Role médií v moderních dějinách“. 

  

                                                

66 Více viz Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura (platný od šk. 

roku 2018/2019). Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2016, s. 39. 

67 V politických tématech a v politické sféře je totiž pro předmět český jazyk, zejména z hlediska komunikační 

výchovy, velmi zajímavá oblast politické komunikace. O tom více např. Stanislav Štěpáník, který za základní 

funkci politické komunikace považuje právě funkci persvazivní (Štěpáník, 2017, s. 200). Politické 

pořady/diskuze/články dle něj tomuto cíli odpovídají. Problémem těchto diskuzí je i nezdvořilost, či dokonce 
verbální agrese a neplatné argumenty (tamtéž). To vše může příjemce ovlivňovat a v tom všem spatřujeme 

potenciál ve výuce. Jak v souvislosti s analýzou těchto situací, tak při nácviku hledání prostředků persvaze a 

manipulace.  
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Závěr 

Cílem práce bylo zjistit stav reálné integrace průřezového tématu mediální výchova do výuky 

českého jazyka na gymnáziích a popsat jeho realizaci. Dále jsme zjišťovali, jestli jsou ve 

výuce mediální výchovy naplňovaná témata, která definuje RVP G. Vytyčeného cíle mělo být 

dosaženo pomocí kombinace technik kvalitativního výzkumu (analýza školních dokumentů, 

provedené polostrukturované rozhovory s vyučujícími a hospitace ve výuce). Práce měla také 

poukázat na problematické postavení průřezového tématu mediální výchova z hlediska jeho 

nejednotného pojetí a rozličných způsobů integrace a realizace v praxi.  

Z provedeného kvalitativního šetření se ukazuje, že samostatně vydělený předmět (seminář) 

mediální výchova nabízí pro výuku a integraci průřezového tématu mediální výchova 

mnohem více možností než zapojení tohoto tématu do výuky českého jazyka a literatury. 

Média a mediální komunikace jsou přitom ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura 

tradičně velmi často tematizovány a mediální výchova dle řady odborníků do výuky tohoto 

předmětu věcně i metodicky patří. Problémem v její realizaci jsou však zřejmě časové 

důvody. V případě sledované Školy 2 je kvůli hodinové dotaci a současné koncepci předmětu 

český jazyk a literatura průřezové téma mediální výchova včleněno jen do komunikační 

výchovy a slohu a mediální výchova je redukována pouze na oblast propagandy, 

manipulace/persvaze, prakticky tedy jen na analýzu mediálního textu v rámci výuky 

publicistického stylu či na interpretaci mediálního obsahu. Podobně se má mediální výchova 

uplatňovat ve výuce českého jazyka a literatury na ostatních dvou školách (Škola 1, Škola 3). 

I tam je ve Školním vzdělávacím programu doložená implementace do složky komunikační 

 a slohové, méně do složky jazykové a složky literární. Přímé hospitace ve výuce také 

prokázaly, že v samostatně vydělených předmětech mediální výchova učitelé využívali různé 

didaktické metody a používali více multimediálních pomůcek včetně jednotlivých médií než 

v hodině českého jazyka a literatury, kam byla mediální výchova integrována. Uvědomujeme 

si, že tyto výsledky reprezentují pouze omezený vhled z důvodu malého vzorku respondentů. 

O problémech při výběru škol a vhodně zaměřených učitelů – češtinářů jsme se však 

podrobněji vyjadřovali v celé 4. kapitole, hlavně v podkapitole 4.2.2. 

Z analýzy Školních vzdělávacích programů, z odpovědí respondentů a z provedených 

hospitací je viditelné, že skutečná realizace mediální výchovy se od toho, co dokument 

patřičné školy stanovuje, liší. To může souviset s tím, že ŠVP (zejména části o zapojení 

průřezových témat) obsahují často pouze formální záznamy. Podobné je to i v případě 

Rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia. Učitelé vymezení průřezového tématu 
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mediální výchova v tomto dokumentu včetně vytyčených tematických okruhů znají, 

jednotlivé tematické okruhy však považují za velmi obecně formulované, mnohdy 

nesrozumitelné a za vzájemně se prolínající. Programem mediální výchovy v RVP G se ve 

výuce učitelé vědomě neřídí a výuku dle daných tematických okruhů nekoncipují. To nám 

potvrdil i dotazník týkající se bodů jednotlivých tematických okruhů, který ukázal, že některé 

body jsou pro učitele nejasné a zasloužily by si jednoznačné zpřesnění. Naše poznatky 

z vlastní analýzy zmíněné oblasti v RVP G ukázaly totéž. Tím, že jsou tematické okruhy 

průřezového tématu mediální výchova v RVP G popsány pouze v bodech, je obtížné je 

vymezit a charakterizovat bez pomoci jiných dokumentů. Z toho plyne, že průřezové téma 

mediální výchova včetně jeho obsahu není v RVP G zakotveno zcela uspokojivě. Vyučujícím 

mediální výchovy tato skutečnost nemusí situaci vůbec ulehčovat. Zde je však nutné 

poznamenat, že Rámcové vzdělávací programy nyní prochází revizemi a tato část se 

v dokumentu může v budoucnu změnit.   

Co se týče naplnění tematických okruhů mediální výchovy dle RVP G, ukázalo se, že v praxi 

jsou nejvíce naplňovány okruhy „Média a mediální produkce“, „Mediální produkty a jejich 

významy“ a částečně i okruh „Uživatelé“. Z otázek na cíle mediální výchovy a témata, která 

učitelé považují ve své výuce za nejpodstatnější, se jeví, že přínosy průřezového tématu 

mediální výchova spatřují ve větší míře v oblasti vědomostí, dovedností a schopností než 

v oblasti hodnot a postojů. 

Mezi učiteli byl zjištěn rozdíl v pojetí mediální výchovy. Zatímco Učitel 1 a Učitelka 2 

přistupují k výuce mediální výchovy spíše tradičně, u Učitele 3 je patrné teleologické pojetí 

mediální výchovy. Na to ale v případě našich respondentů nemá vliv jejich věk a délka praxe, 

spíše komplex jevů jako je osobnost učitele, úroveň mediální či digitální gramotnosti a vlastní 

zájem o média a o mediální výchovu vůbec. Dále pak jejich odborná profilace, protože 

zatímco oba vyučující češtiny (Učitel 1 a Učitelka 2) v mediální výchově častěji 

upřednostňovali spojitost s učivem českého jazyka a literatury, Učitel 3 do výuky zahrnoval 

témata z dějepisu nebo ze základů společenských věd. U všech třech učitelů je ale zřejmé, že 

jsou v dané oblasti aktivní a poučení, byť každý v různé míře. Nepociťují tedy nedostatek 

metodické opory jako řada vyučujících dle výsledků provedených výzkumů  

o mediální výchově.  

Na zkoumaných školách se také mediální výchova realizuje jak formou interních projektů 

školy, tak formou různých (mediálních) projektů organizovaných externími subjekty.  

O integraci mediální výchovy do jiných předmětů jinými učiteli naši respondenti většinou 
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nemají zprávy, je časté, že na školách v tomto ohledu neprobíhá dostatečná kooperace.  

S výjimkou Učitele 3, který je v otázce průřezového tématu s ostatními vyučujícími  

v kontaktu. Tato interakce s ostatními pedagogy či s metodikami prevence je velice příznivá, 

ba dokonce důležitá, zejména pak v dnešní době tzv. síťových médií, kdy narůstá riziko 

kyberšikany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Seznam použité literatury 

 BĚLOHLAVOVÁ, Eva. Mediální výchova. Plzeň: Fraus, 2013. 

  

 BÍNA, Daniel. Výchova k mediální gramotnosti. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita, 2005. ISBN 80-7040-844-8. 

 

 BUCKINGHAM, David. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary 

Culture. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2003. ISBN 0-7456-2830-3. 

 

 ČEKANOVÁ, Hana. Vzdělávání učitelů v oblasti mediální výchovy v ČR se 

zaměřením na situaci na gymnaziální úrovni. Praha, 2015. Diplomová práce (Mgr.). 

Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, 2015-06-23. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radim Wolák. 

 

 Česká školní inspekce. Tematická zpráva. Mediální výchova na základních a středních 

školách ve školním roce 2017/2018 [online]. ČŠI 2018 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z 

www: <https://www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-

1d87d14c9c55/TZ-Medialni-vychova_2017-2018.pdf;.jpg;.aspx>. 

 

 Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět na školách [online]. 2019 [cit. 2019-04-15]. Dostupné 

z www: <https://www.jsns.cz>. 

 

 Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v 

gymnáziích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP. 2011, 1. 

vydání [cit. 2019-02-05].  Dostupné z www: 

<http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2011/11/GYMmedialni.pdf>. ISBN 978-

80-87000-77-9.  

 

 DUFEK, Ondřej. Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka. Praha, 

2011. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, Ústav českého 

jazyka a teorie komunikace, 2011-02-08. Vedoucí bakalářské práce prof. PhDr. Karel 

Šebesta, CSc. 



68 

 

 

 DUFEK, Ondřej. Možnosti mediální výchovy v učebnicích českého jazyka. Český 

jazyk a literatura. 2012. č. 5, s. 209–217. ISSN 0009-0786. 

 

 FRANK, Tomáš a Věra JIRÁSKOVÁ. K mediální výchově. Praha: Občanské sdružení 

SPHV, 2008. ISBN 978-80-904187-4-5. 

 

 GILLERNOVÁ, Ilona. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2000. 

ISBN 80-7168-683-2. 

 

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 4. přeprac. vyd. Praha: 

Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 

 

 JANŮ, Michaela. Mediální výchova ve výuce českého jazyka na středních školách. 

Praha, 2018. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií, 2019-01-30. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Radim Wolák. 

 

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 

2015. ISBN 978-80-262-0743-6. 

 

 JOHNSON, L. L. Media Literacy Education. In Counterpoints, Vol. 106, media, 

education, and change  [online]. 2001 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z www: 

<https://www.jstor.org/stable/42976225?readnow=1&refreqid=excelsior%3A26a0905

02eebcc5079328bdbb23c51a&seq=1#page_scan_tab_contents>. 

  

 Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura 

(platný od šk. roku 2018/2019). Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 

2016. 

 

 Kovyho mediální ring [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z www: 

<https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring>. 

 



69 

 

 Mediální gramotnost.cz [online]. [cit. 2019-04-04]. Dostupné z www: 

<http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz>. 

  

 MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK a kol. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 987-80-7367-315-4. 

 

 NIKLESOVÁ, Eva. Teorie a východiska současné mediální výchovy. České 

Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. 

ISBN 978-80-7040-995-4. 

 

 PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4624-0. 

 

 PAVLÍČKOVÁ, Helena, ŠEBEŠ, Marek a ŠIMŮNEK, Michael (eds.). Mediální 

pedagogika. Méda a komunikace v teorii a učitelské praxi. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-7394-190-1. 

 

 POLANSKÁ, Jitka. Učit mediální výchovu se nedaří. Rozhovor s Michalem 

Kaderkou a Tomášem Feřtekem. Lidové noviny. Duben 2018 [cit. 2019-3-3]. 

Dostupné z www: <https://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-ucit-medialni-

vychovu-se-nedari/>. 

 

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára, ZÁVODNÁ. Mediální výchova. Kralice na Hané: 

Computer Media s.r.o., 2009.  

 

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova. Cvičebnice, zadání. 

Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2010a.  

 

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova. Cvičebnice, řešení. 

Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2010b.  

 

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova. Metodika. Kralice na 

Hané: Computer Media s.r.o., 2010c.  

 



70 

 

 Průzkum JSNS.CZ. Učitelé mediální výchovy [online]. JSNS 2018 [cit. 2019-04-04]. 

Dostupné z www: <https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/ 

vyzkumy/6517086_ucitele_medialni_vychovy_celkova_zprava_v24jp.pdf>. 

 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2019-03-04]. Dostupný z www: 

<http://www.nuv.cz/file/159>. ISBN 978-80-87000-11-3>. 

 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2017 [cit. 2019-03-

04]. Dostupný z www: <http://www.msmt.cz/file/43792_1_1/>.  

 

 ŘÍČAŘOVÁ, Andrea. Mediální výchova: Tvořivé náměty pro výuku průřezových 

témat na 2. stupni ZŠ. Praha: Dr. Josef Raabe, 2011. ISBN 978-80-87553-19-0. 

  

 SCHNEIDEROVÁ, Soňa, HOLANOVÁ, Radka, JANOVEC, Ladislav a Martina 

ŠMEJKALOVÁ. K současnému stavu a perspektivám mediální výchovy. Didaktické 

studie. 2017, roč. 9, č. 2, s. 165–182. ISSN 25710400. 

 

 SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova: reflexe učitelů českého jazyka a 

literatury. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-852. 

 

 STREJČKOVÁ, Dagmar. Pojetí mediální výchovy ve výuce českého jazyka a 

literatury. Usta ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: PedF UJEP, 2012. č. 1, s. 

138-149. ISSN 1802‒825X . 

 

 STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální výchova ve výuce učitelů českého jazyka a 

literatury. Brno, 2011. Rigorózní práce (PhDr.) Masarykova univerzita, Pedagogická 

fakulta, 2012-01-10. 

 

 Svět médií [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z www: <http://svetmedii.info/> 

 

 ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální pedagogika. In: PRŮCHA, Jan. (ed). Pedagogická 

encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. 

 



71 

 

 ŠEĎOVÁ, Klára a ŠVAŘÍČEK, Roman et. al. Proč a jak zkoumat výukovou 

komunikaci. In: Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. 

 

 ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné 

studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu.  Pedagogická orientace.  2013, roč. 23, č. 4, 

s. 478–510. 

 

 ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační 

výchova. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 80-246-

0948-7. 

 

 ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Pravidla diskuse jako problém didaktický. Didaktické studie. 

2017, roč. 9, č. 2, s. 199–205. ISSN 25710400. 

 

 Škola médií v etických souvislostech [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné z www: 

<https://www.skolamedii.cz/kurzy-medialni-vychovy-pro-pedagogy-

ss/?utm_source=bulletinmv&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=bulletinm

v_leden_2019>. 

 

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2019-03-04]. Dostupný z www: 

<http://www.nuv.cz/file/159>. ISBN 978-80-87000-11-3>. 

 

 VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Praha: Albra, 2007. ISBN 978-

80-7361-042-5. 

 

 VRÁNKOVÁ, Eva. Mediální výchova. Revue pro média: časopis pro kritickou reflexi 

médií. 2004a, roč. 4, č. 8, s. 41–42. ISNN 1214-7494. 

 

 VRÁNKOVÁ, Eva. Kriticko-hermeneutická větev mediální výchovy. Revue pro 

média: časopis pro kritickou reflexi médií. 2004b, roč. 4, č. 8, s. 43-44. ISNN 1214-

7494. 

 



72 

 

 Výzkumný ústav pedagogický. Tvorba a ověřování modelových očekávaných výstupů 

k tematickým okruhům průřezových témat pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání a 

pro gymnázia (Výstupy z dotazníkového šetření 2009) [online]. 2009 [cit. 2019-04-04]. 

Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-

content/uploads/2010/03/MOV_Prurezova-temata_metodicka-podpora.pdf>. 

 

 Výzkum JSNS.CZ. Výuka mediální výchovy na středních školách [online]. JSNS 2017 

[cit. 2019-04-04]. Dostupné z www: 

<https://www.jsns.cz/nove/pdf/6517001_medialni_vychova_zprava_final.pdf>. 

  

 WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR [online]. 2011 [cit. 

2019-04-10]. Komunikace, média, společnost. Studia Nuntios Communicandi, Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011. Dostupné z WWW: 

<http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/ucebnice-a-portaly-

medialnivychovy-v-cr>. ISSN 1804-4190. 

 

 WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího 

systému. Praha, 2017. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií, 2017-03-

31. Vedoucí rigorózní práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 

 ZEZULKOVÁ, Markéta, ŠŤASTNÁ, Lucie a Jan JIRÁK. Budoucnost mediální 

výchovy v České Republice [online]. 2019 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z www: 

<https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Z%C3%A1v%C4%9Bry%20-

%20Budoucnost%20medi%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDchovy%20v%20%C4

%8CR.pdf>. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Tematické okruhy mediální výchovy v RVP G (2007). Citace (text) 

Příloha č. 2: Návod polostrukturovaného rozhovoru s učiteli (text) 

Příloha č. 3: Doplňující dotazník pro učitele (text) 

Příloha č. 4: Tematický plán předmětu mediální výchova na Škole 1. Citace (text) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Tematické okruhy mediální výchovy v RVP G (2007). Citace (text) 

MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 

 vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, 

televize) 

 vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa), regulace, 

neformální (nátlak, lobbying, vlivové agentury, public relations apod.) 

 financování médií (reklama, poplatky, efektivita realizovaná standardizací) 

 profesně etické kodexy 

 lidé v médiích a jejich práce (novináři, baviči, herci, manažeři) 

 jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na opravu a právo na odpověď) 

 organizace práce v médiích: jak vzniká zpráva, jak vzniká zábavní pořad, práce v 

redakci, výrobní štáb 

 práce v produkčním týmu „školního média“ (tištěné periodikum, rozhlasové či 

televizní vysílání, internetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska 

dodržování dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“) 

 příprava vlastních materiálů psaných i nahrávaných (tvorba textu, zvukového a 

obrazového záznamu s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a 

multimediálních technologií) 

 komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů 

a odpovědnosti, otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek) 

 

MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY (citlivé vnímání souvislostí v 

nestrukturovaném sociálním prostředí) 

 kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, 

internetové stránky), formy mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, 

seriál, poradna, fotoromán apod.),vzájemné inspirace mezi médii 

 rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv (důležitost pro život, 

aktuálnost, negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost, přítomnost prominentní 

osoby, možnost trvání v čase) 
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 vztah mezi mediálními produkty a skutečností (mediální „reprezentace“ skutečnosti, 

vztah zpravodajství a skutečnosti, vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se skutečností, 

relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací) 

 výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média: obrazové, 

zvukové a jazykové prostředky, sekundární kódy charakterizující jednotlivá média 

(obálky časopisů pro děti a mládež, znělky v rozhlase a televizi) 

 stereotypy, které se projevují v mediovaných reprezentacích, identifikace a 

vyhodnocení předsudku ve zpravodajství, dramatické tvorbě a zábavních pořadech 

 hodnoty a životní styly nabízené/nenabízené mediálními produkty a jejich konkrétní 

předvedení mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z hlediska 

prezentace mezigeneračních vztahů, intimních vztahů, představ o žádoucí/nežádoucí 

budoucnosti) 

 reklama a její výrazové prostředky, kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z 

hlediska použité 

 strategie (úspěch ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci) 

 příprava „ideálního“ časopisu pro mládež (co v reálných časopisech žáci považují za 

zajímavé a co v nich postrádají) 

 příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu 

 příprava příspěvku na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisů 

 příprava televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku (rozdíl mezi 

psaným a mluveným projevem) 

 

UŽIVATELÉ (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům) 

 co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 

  jak vzniká čtenářská / posluchačská / divácká skupina, co je cílová skupina 

 média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 

 jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, sledovanost, podíl na trhu) 

 co je aktivní publikum, „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém)  

 návyky při konzumaci médií (strukturace dne podle médií – čtení novin či časopisu, 

sledování televize, „boj o dálkové ovládání“, uspořádání nábytku vzhledem k televizi 

apod.) 

 sledování a popis návyků při užívání médií v rodině/třídě/skupině a jejich rozbor 
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 ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace názorů, napsání souhlasné či 

nesouhlasné reakce 

 

ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ (aktivní přístup k utváření vlastního 

intimního i společenského prostředí) 

 vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu přes rozestavění 

nábytku po výběr konverzačních témat) 

 předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení 

jedince (násilí, pornografie) 

 vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské 

hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.) 

 činnost „mediální poradny“ (jak rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je 

měnit) 

 příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“ (vliv násilných obsahů, 

vliv médií na rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.) 

 

ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH (vědomí postavení médií ve společnosti) 

 čím se liší postavení člověka v tradiční a moderní společnosti: význam knihtisku, 

význam vysílání, význam digitalizace, kontinuální využívání tradičních a digitálních 

médií 

 co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace), význam 

northcliffovské revoluce  

 moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá a odpovědná 

 kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo 

 jak společnost komunikovala: od posunků přes řeč, písmo, tisk a vysílání k internetu 

 která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve světě a 

proč 

 média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, proč se v nepřehledných, 

zlomových okamžicích uplatňuje rozhlas 

 role médií v dějinách obce 
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Příloha č. 2: Návod polostrukturovaného rozhovoru s učiteli (text) 

 

  Do kterého předmětu zařazujete průřezové téma mediální výchova? A jak ho 

integrujete do výuky? 

  Co by mělo být podle Vás cílem mediální výchovy? 

  Držíte se při začleňování průřezového tématu mediální výchova do výuky Rámcového 

vzdělávacího programu pro gymnázia?  Program mediální výchovy je tam rozdělen do 

pěti tematických okruhů (Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich 

významy, Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních 

dějinách).  

  Jaká témata jsou podle Vás výuce MV nejpodstatnější? 

  Používáte ve výuce s žáky nějaké učebnice? Pokud ano, jaké?  Používáte např. i 

některou z těchto dvou?  

- Bělohlavá, Eva. Mediální výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, 2013. 

- Pospíšil, Jan a Lucie Sára Závodná. Mediální výchova. Kralice na Hané: 

Computer media, 2009. 

  Pracujete s nějakou metodickou příručkou? S jakými příručkami, portály, weby 

případně dále pracujete? 

  Absolvoval (a) jste nějaké mediální vzdělání (na VŠ / mediálně-vzdělávací kurzy 

atd.)? 

  Účastní se Vaše škola nějakých mediálních projektů? 

 

Doplňující (sondážní) otázky:  

  (ČJL) Do které ze složek českého jazyka a literatury zařazujete průřezové téma 

mediální výchova? 

  (ČJL) Jaký podíl v předmětu český jazyk a literatura mediální výchově věnujete? 

  Do jaké míry se opíráte o Školní vzdělávací program?  

  Myslíte si, že je metodická opora v oblasti mediální výchovy pro učitele dostačující?  

  Domníváte se, že by mediálně-vzdělávací kurzy měli absolvovat všichni učitelé bez 

ohledu na svou aprobaci? 
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Příloha č. 3: Doplňující dotazník pro učitele (text) 

 

  Kterými body se ve výuce mediální výchovy zabýváte? 

 

 

1. vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, 

televize) 

 

2. vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa), regulace, 

neformální (nátlak, lobbying, vlivové agentury, public relations apod.) 

 

3. financování médií (reklama, poplatky, efektivita realizovaná standardizací) 

 

4. profesně etické kodexy 

 

5. lidé v médiích a jejich práce (novináři, baviči, herci, manažeři) 

 

6. jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na opravu a právo na odpověď) 

 

7. organizace práce v médiích: jak vzniká zpráva, jak vzniká zábavní pořad, práce v 

redakci, výrobní štáb 

 

8. práce v produkčním týmu „školního média“ (tištěné periodikum, rozhlasové či 

televizní vysílání, internetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska 

dodržování dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“) 

 

9. příprava vlastních materiálů psaných i nahrávaných (tvorba textu, zvukového a 

obrazového záznamu s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a 

multimediálních technologií) 

 

10. komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů 

a odpovědnosti, otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek) 

 

11. kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, 

internetové stránky), formy mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, 

seriál,...),vzájemné inspirace mezi médii 

 

12. rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv (důležitost pro život, 

aktuálnost, negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost, přítomnost prominentní 

osoby, možnost trvání v čase) 
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13. vztah mezi mediálními produkty a skutečností (mediální „reprezentace“ skutečnosti, 

vztah zpravodajství a skutečnosti, vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se skutečností, 

relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací) 

 

14. výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média: obrazové, 

zvukové a jazykové prostředky, sekundární kódy charakterizující jednotlivá média 

(obálky časopisů pro děti a mládež, znělky v rozhlase a televizi) 

 

15. stereotypy, které se projevují v mediovaných reprezentacích, identifikace a 

vyhodnocení předsudku ve zpravodajství, dramatické tvorbě a zábavních pořadech 

 

16. hodnoty a životní styly nabízené / nenabízené mediálními produkty a jejich konkrétní 

předvedení  

 

17. mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z hlediska prezentace 

mezigeneračních vztahů, intimních vztahů, představ o žádoucí / nežádoucí 

budoucnosti) 

 

18. reklama a její výrazové prostředky, kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z 

hlediska použité strategie (úspěch ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci)  

 

19. příprava „ideálního“ časopisu pro mládež (co v reálných časopisech žáci považují za 

zajímavé a co v nich postrádají) 

 

20. příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu 

 

21. příprava příspěvku na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisů 

 

22. příprava televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku (rozdíl mezi 

psaným a mluveným projevem) 

 

23. co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 

 

24. jak vzniká čtenářská / posluchačská / divácká skupina, co je cílová skupina 

 

25. média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 

 

26. jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, sledovanost, podíl na trhu) 

 

27. co je aktivní publikum, „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém)  

 

28. návyky při konzumaci médií (strukturace dne podle médií – čtení novin či časopisu, 

sledování televize, „boj o dálkové ovládání“, uspořádání nábytku vzhledem k televizi 

apod.) 
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29. sledování a popis návyků při užívání médií v rodině/třídě/skupině a jejich rozbor 

 

30. ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace názorů, napsání souhlasné či 

nesouhlasné reakce 

 

31. vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu přes rozestavění 

nábytku po výběr konverzačních témat) 

 

32. předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení 

jedince (násilí, pornografie) 

 

33. vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské 

hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.) 

 

34. činnost „mediální poradny“ (jak rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je 

měnit) 

 

35. příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“ (vliv násilných obsahů, 

vliv médií na rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.) 

 

36. čím se liší postavení člověka v tradiční a moderní společnosti: význam knihtisku, 

význam vysílání, význam digitalizace, kontinuální využívání tradičních a digitálních 

médií 

 

37. co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace), význam 

northcliffovské revoluce 

 

38. moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá a odpovědná 

 

39. kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo 

 

40. jak společnost komunikovala: od posunků přes řeč, písmo, tisk a vysílání k internetu 

 

41. která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve světě a 

proč 

 

42. média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, proč se v nepřehledných, 

zlomových okamžicích uplatňuje rozhlas 

 

43. role médií v dějinách obce 
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Příloha č. 4: Tematický plán předmětu mediální výchova na Škole 1. (Citace) text 

 

Gymnázium Pierra de Coubertina  

Šk. rok 2018/2019 

 

Časové rozvržení učiva 

 

Předmět: Mediální výchova 

Vyučující: Mgr. Tomáš Míka 

Třída: 2. B 

Hodinová dotace: 1 

Učebnice: žádná 

Měsíc                                          Tematický celek 

září                                                Základní rozdělení médií. Funkce médií. Historie médií 

 

říjen     Historie médií 

listopad    Elektronická média 

prosinec    Elektronická média 

leden     Vliv a nebezpečí médií. Média a zábava, média a  

     reklama 

únor     Tištěná média 

březen     Tištěná média 

duben     Publicistika  

květen     Publicistické žánry 

červen     Základy teorie komunikace.  

     Komunikace. Asertivní jednání 


