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Abstrakt 

 
Diplomová práce „Kritické myšlení studentů středních škol – způsob ověřování 

informací ze zpravodajských webů“ se zaměřuje na analýzu mediální gramotnosti českých 

středoškoláků. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem studenti ověřují informace a jestli 

tak vůbec činí. Dále zda jsou schopni kriticky přemýšlet nad zpravodajskými texty a zda 

rozpoznají dezinformace. Práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsem se zaměřila na mediální pojmy, problematiku éry digitálních médií 

a zařazení mediální výchovy do vzdělávacích osnov. Následný výzkum jsem rozdělila na 

dvě části – kvantitativní a kvalitativní. V první části výzkumu jsem studentům rozeslala 

dotazník, na který mi odpovědělo 339 respondentů z různých středních škol. Následně 

jsem 11 studentů podrobila individuálním polostrukturovaným rozhovorům, abych šla více 

do hloubky dané problematiky. Výsledky dotazníkového šetření odhalily, že studenti umí 

pracovat s různými zdroji informací, ve většině si ověřují zprávy, a téměř všichni dokáží 

rozpoznat dezinformace. Tento pozitivní výsledek jsem, vzhledem k proběhlým 

výzkumům mediální gramotnosti v ČR, nečekala. Při individuálních rozhovorech, ve 

kterých jsem zacházela s respondenty více do hloubky se však ukázaly slabiny jejich 

mediální vzdělanosti. Většina z nich sice byla schopna odhalit dezinformaci, nicméně 

málokdo uměl toto svoje tvrzení obhájit. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že pokud jde o 

hodnocení mediálních sdělení, oslovení studenti se řídí podle intuice nebo názoru rodiny. 

Teoretické znalosti této problematiky však ve většině nemají.  
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Abstract 

 

Thesis „Critical thinking of high school students – the method of verification of the 

news” focuses on the analysis of the media literacy of Czech high school students. The aim 

of the work was to find out how students validate information and whether they do so at 

all. I also focused on their critical thinking of the news and if they are able to recognize 

misinformation. I divided this thesis into two parts – theoretical part and the analysis. In 

the theoretical part, I focused on media concepts, issues of the digital media era and the 

inclusion of media education in the curriculum. I divided the research into two parts – 

quantitative and qualitative. In the first part of the research, I sent a questionnaire to the 

students from various high schools. I got 339 responses. Then I went deeper into the topic 

and did individual interviews with a sample of 11 students. The results of the questionnaire 

survey revealed that students are able to work with various sources of information, in most 

of them verify reports, and almost all can recognize misinformation. Due to the already 

conducted research of media literacy in the Czech Republic, I did not expect this positive 

result. However, in individual interviews in which I treated the respondents more in depth, 

the weaknesses of their media education became apparent. Most of them were able to 

detect misinformation, but few were able to defend this claim. This research showed that 

when it comes to the evaluation of media messages, the addressed students follow the 

intuition or opinion of the family. However, most of them do not have theoretical 

knowledge of this issue. 
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zpravodajství, výzkum 
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Úvod 
 

Za téma své diplomové práce jsem si vybrala téma mediální gramotnosti, které je 

v posledních letech velmi diskutované. Mediální výchova se v českém vzdělávacím 

systému integruje do osnov velmi pomalu. Obsah všeobecného vzdělávání se s časem 

proměňuje. Na těchto proměnách se podílejí i společenské změny, které předkládají témata 

hodna zařazení do vzdělávacích osnov. Jednou takovou zásadní společenskou změnou je i 

vývoj komunikačních prostředků. Noviny, časopisy, rozhlas, televize, internetová média 

včetně sociálních sítí se staly každodenní součástí života každého z nás. Pro tento stav se 

vžil pojem medializace1. Masová a síťová média nabízejí nepřeberné množství informací, 

obsahů, názorů, ale i komunikačních možností. V  záplavě mediálních sdělení je bez 

průpravy velmi obtížné pracovat s informacemi pečlivě a s nadhledem. Také proto se školy 

snaží zakomponovat do výukového plánu i mediální gramotnost a kritické myšlení.  

Orientace v mediálním prostředí je důležitá pro každého člověka v moderní 

společnosti. Média hrají významnou roli ve vytváření názorů jednotlivce. Každé takové 

sdělení má vliv na utváření názorů ve společnosti a vnímání reality. Možnost záměrného 

zkreslování při mediálním zobrazování skutečnosti médii s cílem atraktivnějšího obsahu, 

zvýšení popularity, propagování názorů či ideologie by si měl každý uvědomovat a 

přistupovat tak ke každému sdělení s potřebnou dávkou opatrnosti.  

Do jaké míry se „děti informační doby“ dokáží orientovat v záplavě informací? 

Tato práce se zabývá kritickým myšlením studentů středních škol, jejich schopností 

ověřovat informace ze zpravodajských webů a identifikací mediálních sdělení – 

rozpoznání dezinformací.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

zaměřuji na stěžejní pojmy práce, což je mediální gramotnost a mediální výchova. Poté 

následují mediální pojmy jako je vliv médií na jedince, objektivita médií, propaganda a 

vlastnictví médií. Dále uvádím metodologii práce. Jako první představuji výzkumný 

problém, následuje cíl výzkumu s výzkumnou otázkou a hypotézy. Cílem práce bude 

zjistit, jakými způsoby studenti vyhodnocují informace z médií, zdali si dokáží vyhledat 

 
1

 Medializací se rozumí sociální změna, jejíž podstatou je nebývalé rozšíření komunikačních médií a jejich stále rostoucí podíl ve 

společnosti (Jirák, Mičienka 2007: 6). 
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věrohodné zprávy, a jaké postupy používají k tomu, aby konkrétní zprávu mohli považovat 

za věrohodnou. Dále představuji výzkumné techniky pro kvantitativní i kvalitativní 

výzkum a představím vzorek adolescentů pro obě části výzkumu.  

Výzkum jsem rozdělila na dvě části – kvantitativní a kvalitativní. V první části 

obdrželi studenti dotazník, ve kterém jsem ověřila jejich přístup k mediálním sdělením – 

jaká média považují za důvěryhodná a proč. Dále mě zajímal také jejich názor na 

objektivitu médií, zda mohou mít média manipulativní účinek nebo jestli vlastnictví médií 

ovlivňuje jejich obsah. Podle výsledků z dotazníkového šetření jsem uspořádala 

individuální rozhovory, ve kterých jsem se snažila jít více do hloubky tématu a rozšířila tak 

závěry vzešlé z dotazníku. Výsledek práce by mohl přispět do veřejné diskuze o stavu 

mediální gramotnosti a kritického myšlení českých studentů středních škol. Výsledná 

tvrzení jsem posoudila na základě hypotéz, výzkumné otázky a celý výzkum shrnula 

v samotném závěru práce.  

Vzhledem k epidemii koronaviru a vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím 

spojené uzavření středních škol, jsem nemohla studenty podrobit výzkumu přímo na 

školách, jak jsem původně zamýšlela. Způsob provedení výzkumu jsem tudíž musela 

pozměnit a udělat jej on-line. Dále z důvodu vládního nařízení o omezení shromažďování 

obyvatelstva jsem jako druhou část svého výzkumu zvolila individuální polostrukturované 

rozhovory, kterými jsem nahradila plánované focus groups, původně uvedené ve své tezi. 

Jsem si vědoma toho, že výsledek výzkumu obsahuje specifický vzorek respondentů, který 

nelze zobecnit na celou populaci. Pro hlubší zkoumání a další akademické práce 

doporučuji do vzorku respondentů zařadit větší genderovou vyváženost. Tato práce slouží 

k prozkoumání problematiky a lze ji použít jako podklad pro další výzkum. 

Od původní teze jsem se odchýlila také v podobě formulace výzkumné otázky. Tu 

jsem se rozhodla zjednodušit, její význam se však nezměnil. 
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I. Teoretická část 

 

 

I. Mediální gramotnost a mediální výchova 

 

Nejdůležitějším předpokladem pro kritické užívaní médií je míra vzdělanosti 

jednotlivce. Pokud se podíváme na vývojovou linii mediální komunikace od tištěných 

médií po síťová, zjistíme, že základním předpokladem byla schopnost číst. K tomu se 

postupem času přidaly i další potřebné dovednosti – schopnost porozumět obrazu, vztahu 

mezi obrazem a psaným textem a pochopení procesu vzniku jednotlivých sdělení. Od 

těchto aspektů se poté odvíjí představa, že umění zacházet s médii je nutností k životu a 

orientaci ve společnosti (Jirák, Köpplová 2007: 97–98). 

Jak již bylo řečeno v úvodu, společenské, ekonomické i kulturní kontexty 

fungování médií jsou při interpretaci mediálních obsahů neopominutelné.  Proto se v řadě 

demokratických států od poloviny 20. století prosazuje myšlenka, že pro zkvalitnění života 

ve společnosti je nutné mít určitou vzdělanostní výbavu tzv. mediální gramotnost. Rozvoj 

mediální gramotnosti jde ruku v ruce s demokratickým nastavením státu. Oba principy se 

opírají o dva základní pilíře – nutnost podporovat svobodu projevu (tvarování vlastního 

názoru) a posilovat suverenitu občanů a tím jejich svobodnou a kompetentní volbu. V roce 

2007 vydala Komise evropských společenství dokument s názvem Evropský přístup 

k mediální gramotnosti v digitálním prostředí. Dokument uvádí, že „mediální gramotnost 

je obecně definována jako schopnost získávat přístup k médiím, chápat a kriticky a kriticky 

vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů a vytvářet sdělení v různých 

kontextech (Kom 2007, 833). V podobném duchu byla vydána směrnice Evropského 

parlamentu v témže roce, která uvádí, že mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí 

a porozumění, které mediálním konzumentům umožňují efektivní a bezpečné využívání 

médií, což se ztotožňuje s moderní společností. Mediální gramotnost tak jednoznačně 

klade důraz na zvyšování kvality života a ochranu před nežádoucími vlivy médií, zvláště 

s rozvojem sociálních sítí.  
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Rozvoj mediální gramotnosti probíhá v rámci mediální výchovy. Ta probíhá na 

vícero úrovních – jako mediální výchova ve školách, kde se se jedná o systematické 

předávání poznatků o médiích ať už školních v rámci základního, středního a vysokého 

školství či mimoškolních aktivit jako jsou kroužky a mládežnické organizace. Dále probíhá 

mediální osvěta v rámci občanských aktivit, mediální kritikou v tisku nebo vzdělávacími 

pořady ve vysílání. Mediální výchova může být také součástí profesní přípravy, jako 

součást vysokoškolského či vyššího odborného studia vybraných oborů. Jedná se o 

odbornou přípravu těch, kteří uvádějí školní a mimoškolní mediální výchovu do praxe 

(učitelé, vychovatelé), ale také mediálních profesionálů, novinářů, aby si uvědomili 

zodpovědnost své práce a dokázali korigovat důsledky svých činů (Jirák, Pastorová 2015: 

16–17).  

V minulosti se náznaky mediální výchovy objevovaly jen sporadicky. Ke 

znatelnému rozvoji mediální výchovy či osvěty došlo až po Sametové revoluci, např. vznik 

televizních programů pro děti. Školní mediální výchova se však začala koncipovat až 

koncem 20. století a na počátku nového tisíciletí. Z hlediska témat sleduje skandinávský 

model. Dbá na osvojení základních znalostí o postavení médií ve společnosti, informuje o 

výrobních rutinách ve zpravodajství, o typech publika a jejich chování. Stěžejní prostor 

věnuje kritickému porozumění mediálních produktů a jejich účinkům. Školy se také snaží 

rozvíjet ve svých studentech různé mediální dovednosti jako je tvorba webových stránek, 

redakční činnost ve školním časopise, až po samotný vyučovací předmět nebo alespoň jeho 

část v jiné hodině (Jirák, Pastorová 2015: 18–19).  

Jedním z významných témat zvyšování mediální gramotnosti a zavádění mediální 

výchovy do škol je praktický přínos této oblasti do života jedince. Zvyšování mediální 

gramotnosti se považuje za významný prostředek ke zvyšovaní kvality v soukromém, 

společenském, ale i občanském životě (Potter 2005: 22–23). Pro současný svět je stále 

těžší motivovat lidi k aktivní účasti ve společenských a politických procesech. Proto je 

nutné zapojení mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělání pro novodobý 

plnohodnotný život ve společnosti (Jirák, Wolák 2007: 6–7). 

 

II. Vliv médií na jedince 
 

 

O tom, že média ovlivňují chování, postoje či názory jedinců, že mohou 

rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, pomáhat v politickém i spotřebitelském 
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rozhodování, ovlivňovat životní styl, ale také děsit, rozdělovat společnost, vyvolávat napětí 

nebo dokonce agresi, není pochyb. Mediální obsahy se vyznačují velkým účinkem na 

společnost.  

K této podkapitole se vztahují tři významově si velmi blízké pojmy – dopad 

(impact), vliv (influence) a účinek (effect). Anglosaská literatura je vykládá takto: dopad 

médií je pojmem nejobecnějším a zahrnuje v sobě jak vlivy, tak účinky médií. Vliv se 

označuje za dlouhodobější, trvalejší působení médií, a to jak nabízených obsahů, tak samé 

existence médií. Pojem účinek médií se nejčastěji odkazuje ke specifické reakci na určité 

typy nabízených obsahů. Vliv odkazuje ke kulturálnímu myšlenkovému rámci, účinek spíš 

k behaviorálnímu. Toto lze potvrdit na příkladu vlivu nových interaktivních médií na 

člověka a současně účinku předvolební kampaně vedené po internetu na chování voličů. 

V obou těchto případech se jedná o zjišťování skutečného dopadu médií a mediální 

komunikace. Všechny tyto pojmy vztahující se k působení médií na jednotlivce formují 

jeho postoje, pocity a chování, skupiny či celou společnost (Jirák, Köpplová 2007: 152–

153). 

Pojem účinek se také vztahuje k modelu masové komunikace formulované H. D. 

Lasswellem, která zní: „kdo říká – co – jakým kanálem – komu – s jakým účinkem 

(Lasswell, 1948: 37–51). Podavatel mediálního sdělení má tak jasnou představu o tom, 

čeho chce komunikačním úsilím dosáhnout. Podle toho pak může porovnávat zamýšlený 

účinek s tím výsledným. Těchto praktik se využívá zejména při inzerci, v reklamních 

agenturách, v různých kampaních nebo tuto strategii využívají také mediální domy samy. 

Média mají silný dopad, který nemusí být vždy zamýšlený. Svými obsahy vyvolávají 

reakce jejich příjemců. Povaha reakce může být různá. Zpravidla se rozlišuje šestero 

účinků (Potter 1998: 261). 

Kognitivní (poznávací) účinky jsou ty, při kterých média nabízejí svému publiku 

řadu představ a poznatků, které je možné si zapamatovat a později i využít v běžném 

životě. Tyto účinky mohou být rovněž záměrné z hlediska média – zpravodajství, 

zadavatele – reklama, nebo také z hlediska publika – řešení praktických problémů. 

Nezáměrné kognitivní účinky si mohou uživatelé médií odnést ze sledování filmů a 

různých zábavních pořadů (Jirák, Köpplová 2007: 176). 

Formování postojů jedince je dalším účinkem mediálních obsahů. Média posilují 

již existující postoje, názory, ale i obecné nahlížení na svět nebo politickou orientaci 

člověka nebo mohou také vytvářet postoje nové, či ty staré pozměňovat (kultivovat). Dále 
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rozlišujeme účinky citové, tedy vliv médií na prožívání a emocionální rozpoložení, 

vycházející z empirické skutečnosti, že média mohou vyvolat různě silné citové odezvy. 

Mohou být slabé jako je smutek, nostalgie, nuda, ale i silnější jako je strach, zuřivost, slast. 

Zvláště strach a úzkost jsou emocionální reakce na mediální podněty, které vyvolávají 

zájem u odborníků. Obsahy snažící se vyvolat dojetí nebo úzkost se objevují zejména u 

silných životních příběhů. Děs, napětí a strach mohou naopak navodit hororové snímky.  

Média skrze emociální odezvu působí také na fyziologické pochody lidského 

organismu. Například mediální sdělení se znepokojivým, alarmujícím či napínavým 

obsahem mohou u diváka vyvolat akutní stresovou reakci, pro kterou je charakteristická 

vyšší tepová frekvence, vzestup krevního tlaku, pocení dlaní či zrychlené dýchání. Naopak 

obsahy určené zejména k relaxaci mohou vést k uvolnění svalů, zpomalení srdečního tepu i 

dýchání.   

I specifický typ chování jednotlivce může být zapříčiněn vlivem médií. 

Předpokládá se, že média mají behaviorální účinky. Vystavení se určitému mediálnímu 

sdělení může podpořit a za určité situace i vyvolat změnu ve spotřebitelském chování.  

Podnět z médií v podobě otevřené či skryté reklamy může podpořit prodej konkrétního 

zboží nebo služby. Divák v tomto případě vyměňuje osvědčené značky za nové a ještě 

lákavější. Dále se chování uživatele může měnit v postojích k nejbližšímu okolí. Divák se 

na základě mediálního sdělení může začít chovat nedůvěřivě ke svým blízkým.  

Šestým a posledním je konstruktivní a destruktivní účinek médií. Rozlišují se na 

základě toho, zda podporují hodnoty považované danou společností za pozitivní (vzdělání, 

úcta ke starším, poctivé jednání apod.) nebo tyto hodnoty zpochybňují či dokonce 

podporují negativní jednání jako je například bezohlednost a sobectví, násilné řešení 

konfliktů. Negativní důsledky médií na společnost jsou pak hlavním argumentem pro 

regulaci médií (Jirák, Köpplová 2007: 177–179).  

Při šíření mediální gramotnosti bychom se měli zaměřovat a zkoumat mediální 

výrobu. Každé médium má svá pravidla tvorby, hierarchie dané organizace, etických 

principů, politických a ekonomických vlivů. V médiích se svět neodráží jako v zrcadle, 

mediální sdělení jsou výsledkem ustálených výrobních procesů, které zahrnují tato 

pravidla. Mediální výstupy mají různé účely, které nejsou vždy zřejmé na první pohled. To 

se týká nejen fiktivních a reklamních obsahů, ale i zpravodajství. Uživatel médií si 

většinou sám vybere, jaký obsah ho zajímá. Média tento výběr ovlivňují tím, že vytvoří 

takový obsah, aby zaujal co největší masu lidí. Na každém člověku je pak za pomoci 
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kritického čtení, poslouchání či pozorování mediálních sdělení dekódovat jeho obsah 

(Mičienka, Jirák 2007: 12). 

Masová komunikace je založena na předpokladu, že média mají významný vliv na 

své konzumenty. Lidé se oblékají podle předpovědi počasí, dále podle reklam nakupují 

různé věci, chodí do kina na filmy, na které běží upoutávky apod. Vliv může být pozitivní, 

ale i negativní např. informace o kvalitě potravin vedoucí ke změně životního stylu. 

Účinky médií jsou taktéž silně formovány časem a místem, technologických proměn, 

historických událostí či veřejným míněním. Podle Denise McQuaila můžeme mediální 

účinky rozdělit periodicky na čtyři fáze (McQuail 2007: 359–364). 

První fáze: všemocná média se datuje od přelomu 19. a 20. století do pozdních 

třicátých let 20. století. V tomto období se médiím přikládala velká moc utvářet veřejné 

mínění a přesvědčení, a to vše podle vůle těch, kteří měli kontrolu nad mediálním 

obsahem. Tyto názory však nebyly založeny na vědeckém podkladu, ale pouze na 

pozorování mimořádné popularity tisku a nových médií. Toto potvrzují i diktátorské 

režimy (v Německu a Rusku), které si začaly upevňovat svůj vliv skrze propagandu 

v médiích. Moc propagandy jako pojem se stal předmětem mnoha výzkumů a publikací.   

Naproti tomu je druhá fáze: teorie mocných médií vystavena zkoušce, která se 

vyznačuje slabým účinkem médií. Tato etapa trvala od konce třicátých let do 60. let 20. 

století. Toto období se vyznačuje četnými výzkumy, především vlivu filmů na děti a 

mladistvé. Dále se v USA zkoumaly možnosti využití filmu k ovlivnění pochopení cílů 

druhé světové války nebo bádání na poli účinků politických kampaní a následně také 

reklamy vůbec. V rámci mediálních výzkumů se zjistilo, že média v této době nebyla zcela 

bez účinků, nicméně však nebyla nalezena přímá souvislost mezi mediálním obsahem 

(podněty) a publikem (reakcemi). Zároveň tato fáze ukázala, že média fungují v již 

nastoleném sociálním a kulturním prostředí a v rámci konkrétních sociálních vztahů. 

Klapper v roce 1960 publikoval tvrzení, že masová komunikace obyčejně neslouží jako 

dostatečná příčina účinků na publikum, ale funguje v tomto ohledu spíše jako soubor 

zprostředkujících činitelů.  

Ve třetí fázi: znovuobjevení mocných médií nabírají média opět svoji moc. Od cca 

70. let začaly být postoje a názory předchozí fáze postupně vyvracovány. Vědci zkoumali, 

zda v předchozích výzkumech byl dán prostor i jiným názorům a proměnným. Nechtěli 

vyloučit, že by média mohla mít významné sociální účinky a byla nástrojem pro 

uplatňování sociální a politické moci. Podle Langové a Langa (1981) byl mýtus „nulového 
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účinku“ médií zapříčiněn kombinací různých faktorů. Byly to zejména soustředění na 

omezený okruh možných účinků, především na krátkodobé účinky na jednotlivce (v 

průběhu voleb) místo těch dlouhodobých účinků a přehnaná váha dvou publikací – 

Personal Influence (1955) od Katze a Lazarsfelda a Klapperově studii The Effects of Mass 

Communication (1960). Výzkumy v této fázi ale znamenaly obrat k dlouhodobějším 

účinkům médií, které již podávaly zcela jiné výsledky. Vědci došli k názoru, že média 

skutečně mohou být účinným nástrojem moci a ovlivňování. V roce 1973 Noelle-

Neumannová formulovala požadavek návratu k teorii mocných masových médií, čímž lze 

charakterizovat tuto historickou fázi. 

Obrat pozornosti k mediálním textům (zejména ke zpravodajství), k publiku, a 

také k mediálním organizacím k němuž došlo na konci sedmdesátých let, vedl opět 

k novému pohledu na účinky médií. Ve čtvrté fázi: „dohodnutý“ vliv médií datované od 

konce 80. let do současnosti jsou účinky médií zkoumány podle Gamsona a Modiglianiho 

„sociálně konstruktivistickým“ pohledem. Média poskytují mediální obsah určitým 

způsobem publiku a publikum jej přijímá (anebo nepřijímá) do vlastních významových 

struktur často ovlivněných minulou zkušeností, informacemi a kolektivními 

identifikacemi. Účinky jsou závislé na publiku a na každém člověku (včetně jeho 

konkrétního sociálního kontextu). Tato poslední teorie o účincích médií se opírá o základní 

dva body: 1) Samotná média představují realitu (ale i fikci) typickým a předvídatelným 

způsobem, a tím vytvářejí sociální procesy a historii. 2) Lidé v publiku si pak sami vytváří, 

na základě informací z médií, svůj vlastní názor na vnímání reality a svoje začlenění v 

rámci této reality. Z uvedeného vyplývá, že existuje moc médií, ale i moc publika s 

neustálou interakcí mezi těmito skupinami (tamtéž). 

 

III. Vliv digitálních médií na mladistvé podle Manfreda Spitzera 

 

V průběhu poslední dekády můžeme přihlížet rozmachu digitálních médií. 

Počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě digitální televize – to vše nám 

mění život. Mladiství však tráví v tomto virtuálním světě daleko více času, než by bylo 

zdrávo. Moderní technologie za nás převzaly schopnost myslet. Cestu na místo 

domluveného setkání nám ukazuje navigační systém, všechny schůzky a události nám 

připomíná telefon, fotografie a jiné vzpomínky za nás ukládá aplikace. Jak působí moderní 

technologie na mladé lidi? Německý psychiatr Manfred Spitzer analyzoval dopady 
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digitálních médií na mladistvé. Lidský mozek funguje do jisté míry podobně jako sval: je-

li procvičován roste, pokud ovšem není, tak zakrňuje. Podle autora lidé zapomínají na 

ověřování informací, kritické myšlení, dokonce i na samostatné uvažování. Tyto 

schopnosti samozřejmě závisí na znalostech mnoha věcí, ale především se ale zakládají na 

tom, že člověk bezpečně zná prameny a je přesvědčen o jejich spolehlivosti. Lidé jsou 

„zaplaveni“ moderními technologiemi, důvěřují jim více než vlastnímu úsudku. Říká se, že 

nová média patří ke každodennímu životu, a proto si na ně musí zvykat již malé děti. 

Tomu ale autor oponuje a srovnává média se závislostí na alkoholu, nikotinu či jinými 

drogami. Závislosti na počítačích a internetu se projevují v každé společnosti. V dnešní 

době by nebylo správné se jich nadobro vzdát, pokrok totiž do našich životů stoprocentně 

patří. Je však potřeba se s ním naučit zacházet (Spitzer 2012: 18–25). 

Dnešní člověk dostane všechno automaticky, život mu ulehčuje nepřeberné 

množství různých aplikací. Na jeden klik dostane tolik informací, které kdysi musel pracně 

vyhledávat v knihách. Ale i přes toto „nepohodlí“ v hledání informací je dokázáno, že si 

lidé daleko víc věcí pamatovali, dokázali se orientovat v kontextu, protože jak se říká - 

„zapalovali mozkové závity“. Podle autora by tak digitální média neměla tvořit hlavní část 

výuky, ale spíše ji jen doplňovat. Stěžejní je, aby studenti opět začali samostatně 

přemýšlet. Schopnost přemýšlet nad souvislostmi v textu se již skoro vytrácí, neboť lidé 

mají tendenci číst obsahy textů velmi povrchně – jen je přeletí očima. Často zapomínají, 

jsou lenivější, více chybují, protože většinu práce za ně vykonají moderní technologie. 

Mladiství, kteří nemají vyvinuté kritické myšlení jsou vlivu médií vydaní napospas, aniž 

by se dokázali bránit. Tento jev lze nejlépe reflektovat na skrytých reklamních sděleních, 

která si člověk bez mediální gramotnosti nedokáže uvědomit (Spitzer 2012: 69–73). 

Jedinci narození v tzv. net generation2 jsou většinu času online a ve spojení 

s přáteli či příbuznými prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, sociálních sítí, používají 

mobilní aplikace. Telefon se pro ně stal v běžném životě naprosto nepostradatelným. Lidé 

si navykli na multitasking – díky novým technologiím stíhají více úkolů současně, jsou 

také rychlejší, ale jde pořád o stejnou kvalitu jejich práce? Internet je určitě místo pro 

rozptýlení, svádí k prokrastinaci. Lidé většinu energie strávených v digitálním prostředí 

věnují zábavě, výměně krátkých zpráv, usnadňují si práci kopírováním CTRL + C a CTRL 

+V, ale nedokáží již nad věcmi hlouběji přemýšlet. Tomuto výroku však oponuje Susan 

 
2

 Jedná se o generaci lidí narozených po roce 1980, vyrůstajícími v prostředí se všudypřítomnými digitálními internetem propojenými 

technologiemi v kombinaci s jejich aktivním využíváním – digital native („digitální domorodec“). 
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Priceová, šéfka firmy Firecat Studio, která tvrdí, že jde jen o domnělý zánik hlubokého 

myšlení a sociálních dovedností. Lidé se jen přizpůsobují nové realitě. Není to však jen 

příliš optimistický pohled na účinky informačních médií a bagatelizace problémů 

současnosti? Je nová generace geniální nebo oproti těm starším spíše stagnuje? (Spitzer 

2012: 190–193). 

 

IV. Objektivita zpravodajství, mediální konstrukce reality a 

mystifikace 
 

 

Média pomáhají realitu jenom utvářet, nejsou jejím věrohodným odrazem, jak 

jsem již zmínila výše. Zpravodajství bývá často označováno za „vlajkovou loď“ médií. 

Jeho obsahy nás informují o tom, co je nového. Sdělení, která se objeví ve zprávách 

většina lidí bere jako platnou realitu, podle které poté upravuje svoje názory, přesvědčení a 

mnohdy také chování. Naučit se kritickému pohledu na mediální obsahy může být jedním 

z důležitých kroků omezujících moc médií a jejich případný negativní vliv.  

V běžném životě se člověk setká jen s omezeným množstvím událostí. 

Zpravodajství je tak onou institucí, která má schopnost přinášet i ty události, se kterými 

uživatel nepřijde jen tak do styku. Novináři tudíž podávají svědectví o tom, co viděli, 

zjistili či vyzkoumali. Proto by zprávy měly publiku přinášet informace o relevantních 

událostech, které jsou pro společnost důležité a jsou aktuální. Z toho vyplývá, že by 

zpravodajství mělo být věcně správně, nestranné a vyvážené. Objektivitou zpravodajství se 

rozumí poskytnutí nezkreslených a věcně správných informací, které budou podané tak, 

aby bylo zřejmé, že autor žádnému z účastníků děje nestraní a všem měří stejným metrem, 

žádnou stranu neupřednostňují a nejsou předpojaté. Dalším aspektem, který by mělo 

zpravodajství splňovat, je ověřování zpráv z vícero zdrojů včetně jejich uvedení (Mičienka, 

Jirák 2007: 49–51). 

Některé zprávy však objektivně podávat nelze, to se jedná zejména pachatelů 

trestných činů a jejich obětí. Stejně tak novináři mohou mít svoje preference a slabosti. 

Velkou roli ve zpravodajské produkci hraje i fakt, že události jsou zachyceny očima 

novináře, tudíž nemohou stoprocentně odrážet skutečnost. Redaktoři vybírají, jakou zprávu 

odvysílat, kdo danou událost okomentuje, kolik informaci věnují času apod. = agenda 
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setting3. Při takových výběrech zůstává stranou mnoho událostí, které se do novin či 

vysílání nevejdou. Výběr je většinou zúžen na zprávy s elitními zeměmi jako jsou Spojené 

státy americké, Francie, Německo, Velká Británie či Rusko a převládají události negativní 

a překvapivé než pozitivní a zcela běžné. Novináři však nevybírají zprávy jen podle 

společenské důležitosti. Soukromá média žijí z pronájmu prostoru pro reklamní spoty. Jeho 

výše závisí na tom, jak moc je dané médium sledované, proto se produkce snaží zařazovat 

takové zprávy, které budou pro lidi zajímavé. Zpravodajská relace by měla být pestrá, aby 

nenudila a popřípadě se s ní mohl divák ztotožnit, proto zpravodajství většinou zahrnuje 

2/3 domácích zpráv a zbylou třetinu tvoří událostí ze zahraničí. O každé druhé zprávě, 

která se do zpravodajských deníků, rádií a televizí dostane, novináři vědí už dávno předem 

díky ČTK nebo jiným tiskovým agenturám např. Reuters, AP apod. (tamtéž). 

Média se rovněž snaží prezentovat informace zábavnou formou. Tomuto trendu se 

říká infotainment4. Tento trend se projevuje např. výběrem fotografií v tištěných médiích, 

aranžovaných hereckých projevů jako pohyb reportéra, animace nebo subjektivní kamera 

v televizním zpravodajství. Tyto prvky jsou výrazněji spojovány s bulvárem, komerčními 

rozhlasovými a televizními stanicemi než s médii, která poskytují společensky závažné a 

relevantní informace jako jsou média veřejné služby (Reifová 2004: 88–89). 

Pojem mediální mystifikace je nutné odlišit od prostých chyb, ke kterým 

v médiích dochází především vlivem časového presu či nedostatečným soustředěním. 

Mystifikace je úmyslné klamání a šíření nepravdivých zpráv. Dochází k nim zřídka, ale 

objevily se i v novodobých médiích. V roce 1981 získala Pulitzerovu cenu novinářka Janet 

Cooke s příběhem o osmiletém chlapci, který byl závislý na heroinu. Po určité době se 

však ukázalo, že si Cooke celou reportáž vymyslela (Jirák, Köpplová 2007: 143).  

Mediálně méně vzdělaný člověk často vnímá jako skutečné vše, co mu média 

předkládají a nepočítá s aspekty, které jsem zmínila výše. Nicméně média svým výběrem 

zpráv tvoří vlastní konstrukci reality. Mediálně gramotný jedinec by si měl uvědomovat, že 

realita předkládaná médii je jen jednou z možných variant vzhledem k různorodosti 

pohledů na konkrétní věc. Je to zpráva objektivizovaná zpravodajskou redakcí a není to 

odraz ryzí skutečnosti (Kunczik 1995: 124). O konstrukci vícero realit pojednávají i autoři 

Peter Berger a Thomas Luckmann. Podle nich neexistuje jen jedna realita, ale je jich více. 

 
3

 Agenda setting – nastolování agendy, určení témat. Model procesu prosazování/ vylučování určitých témat z/do mediálního diskurzu 

(Reifová 2004: 16). 
4

 Z anglického information = informace a entertainment = zábava. Tento pojem označuje využívání zábavních prvků ve zpravodajství 

(Reifová 2004: 88).  



 18 

Záleží zejména na postoji jednotlivých médií, jejich tvůrců a případných mediálních 

ideologií. Tím dochází k rozdílné interpretaci jedné zprávy. Realita se ve zpravodajských 

obsazích neodráží, ale vzniká (je konstruována) až tehdy, kdy je definována. Dokud není 

skutečnost interpretována či definována, je z hlediska sociální interakce neuchopitelná a 

vlastně neexistuje (Reifová 2004: 107–109).  

 

V. Bulvarizace 
 

V následujících podkapitolách si rozebereme pár hlavních pojmů, které jsou 

klíčové pro dekódování mediálních obsahů. Jako první bych uvedla bulvarizaci. Bulvární 

tisk je kategorie tisku odvozená od formy distribuce novin pouličním prodejem. Pojem 

pochází z Francie a poukazuje na tradici prodeje tisku po místních bulvárech. Pouliční 

prodej tiskovin souvisí s rozvojem měst v období průmyslové revoluce, se vznikem nových 

čtvrtí, širokých tříd a s pravidelnou docházkou dělnické a nižší třídy do zaměstnání právě 

přes zmiňované bulváry. Vydavatelé těchto novin se postupně zaměřili na svoji cílovou 

skupinu5 odběratelů. Listy se vyznačovaly svým masovým prodejem, ale i grafickou 

úpravou – nápadné titulky, velké ilustrace, později i fotografie, barevné odlišení papíru či 

barevný tisk. Grafická úprava se později promítla i do obsahů novin či nově vznikajících 

časopisů. Významné rozšíření bulvárního tisku nastalo v USA a ve Velké Británii koncem 

19. stol. Toto období je spojené se vznikem žluté žurnalistiky (yellow press).6 Žlutá 

žurnalistika se pojí s americkými mediálními magnáty J. Pulitzerem (New York World),  

W. R. Hearstem (New York Journal) a bristkým lordem Northcliffem (Daily Mail). Tisk se 

zaměřuje na skandály, soukromý život osobností, senzace, kriminální události apod. 

Kromě senzačně zaměřeného obsahu se také spojuje s nekalými novinářskými praktikami, 

které nejsou v souladu s novinářskou etikou (paparazzi) (Reifová 2004: 287, 326). 

Bulvární média mají síť informátorů např. ve zdravotnických zařízeních, často se 

na ně obracejí přímo i občané, bulvár oslovují pseudocelebrity, které mu poskytují 

informace o svém osobním životě. S rozvojem elektronických médií se tento typ 

žurnalistiky přesunul do televize nebo na weby, kde je lze doplnit nepřeberným množstvím 

fotek a videi. Primární funkcí bulvárního masového tisku je pobavení a rozptýlení publika. 

Mohou však také poukazovat na společensky závažná témata, které posléze mohou rozvést 

 
5

 Stále početnější skupina gramotných, ale málo vzdělaných čtenářů – cílová skupina masového tisku (Jirák, Köpplová 2007: 30) 
6

 Pojem odvozený od komiksového seriálu Yellow Kid, který vycházel v listě New York World. 
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seriózní média (Osvaldová, Halada: 2017: 49–51). Bulvární zprávy však dnes přináší i ta 

média, o kterých bychom si pomysleli, že jsou seriózní. Vždy je tedy důležité se zamyslet 

jak nad vizuální stránkou textu, tak nad obsahovou a přistupovat ke každé zprávě zvlášť, i 

přesto, že má jeho vydavatelský dům vybudovanou nějakou pověst.  

V důsledku vývoje trhu si můžeme povšimnout jevu komercionalizace mediálního 

odvětví, kdy média podřizují svoji produkci nutnosti uplatnit se na trhu. Z tohoto důvodu 

se zpravodajská hodnota změnila a přizpůsobila se bulvárním hodnotám. Komerční média 

cílí zpracováním svých příspěvků na masy. Masové publikum se vyznačuje heterogenitou, 

početností a je zpravidla rozprostřenější než jakákoli jiná skupina, dav či veřejnost. Je 

velice rozptýlené, uživatelé se obvykle navzájem neznají. Publikum postrádá 

sebeuvědomění, vědomí identity a není organizované. Samo o sobě nevyvíjí žádnou 

činnost – jedná se o pasivní publikum. Čtenáři pocházejí z nejrůznějších společenských 

vrstev a demografických skupin. Stejnorodá je tato skupina lidí pouze v tom, že si jeho 

příslušníci vybírají stejný předmět svého zájmu (McQuail 2007: 60–61). 

Nejčtenějšími tištenými novinami v Česku je deník Blesk, který se vyznačuje 

svým bulvárním obsahem a nejsledovanějším televizním kanálem TV Nova, která má také 

sklon k bulvarizaci. Z toho můžeme usoudit, že bulvár i v předchozí kapitole zmíněný 

infotainment se mohou těšit velké oblibě. Mediálně vzdělaný člověk by měl rozpoznat 

atributy bulváru a přistupovat k těmto článkům s nadhledem. Bulvární sdělení jsou 

početnou cílovou skupinou brána vážně. Zprávy se sice většinou zakládají na skutečnosti, 

ale v článku se často dostávají do popředí informace zcela nepodstatné, které mají pouze 

zvýšit čtenost 

 

VI. Stereotypizace a stigmatizace 
 

Dalšími pojmy nutnými pro mediálně gramotného člověka jsou stereotypizace a 

stigmatizace. Stereotypů v médiích si už určitě všimnul každý z nás, věty jako: „Politici 

jsou zkorumpovaní. Romové nepřizpůsobiví, hluční a kradou. Na vietnamských tržnicích se 

nacházejí padělky zboží. Ženy neumějí řídit…“ (Jirák, Mičienka 2007: 75). Opravdu lze 

všechny tyto případy generalizovat? Takové hodnotící soudy s pocitem obecné platnosti se 

označují jako stereotypy. Jenže ve chvíli, kdy dojde k zobecňování na celé skupiny na 

základě neověřitelných, zjednodušujících, negativních znaků, jsou jejich zástupci často bez 

vlastního přičinění poškozováni (Jirák, Köpplová 2009: 299–300). Zvýrazňování, byť i 
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pozitivních rysů konkrétní skupiny může být nebezpečná, protože se může jednat o 

zjednodušování faktů, které mohou obsahovat sexisticky, rasově, etnicky, nábožensky 

nebo jinak podmíněné předsudky. Problém stereotypů souvisí s tím, že v současné době 

lidé přijímají velký objem zpráv, které se často opakují, a to přispívá k potvrzování 

stereotypních tvrzení (Osvaldová, Halada 2017: 232). 

Masová média se svojí činností často podílejí na posilování stereotypních 

představ o různých sociálních skupinách. Je velmi pravděpodobné, že publikum, které 

nemá zkušenost s nějakou skupinou, bude považovat za skutečnost to, co o této skupině 

nabízejí média. Pro stereotypy je typické, že jsou vysoce odolné proti změně a hrají 

významnou úlohu při formování postojů členů dané společnosti k ostatním lidem. Právě 

stereotypním, tedy zjednodušujícím a hodnotícím přístupem k jednotlivcům nebo skupině 

lze vyvolávat nevraživost, násilí, pohrdání a odpor. Naopak stereotypizované skupiny se 

mohou cítit vyloučené ze společnosti, odmítnuté a bez vyhlídek na seberealizaci.  

Je důležité si všímat, jaké stereotypy se ve zprávách objevují a jak. Většinou se 

stereotypy vyskytují i přímo v titulku: „Oběšení, umlácení kamenem nebo kladivem: Děti v 

romské osadě zabíjejí a týrají psy“ (Blesk, 14. 2. 2019). Taková informace může dostat do 

špatného světla každé dítě z romských osad. Čtenář si pak snadno zafixuje, že děti 

z romských osad jednoduše „rostou pro kriminál“. Čím častěji se u jednotlivých osob 

uvádí jejich skupinová příslušnost a čím častěji se z jednotlivce usuzuje celek, tím více 

vzniká dojem, že se takto chovají všichni zástupci dané skupiny.   

Často si přitom neuvědomujeme, že média neodrážejí sociální realitu, ale že ji 

výrazně a svérázně přetvářejí. Cílem médií je snaha udržet si a případně navýšit svoje 

publikum. Základem úspěchu je tudíž naplnění očekávání příjemce. Pro jednoduché a 

jednoznačné chápání podávaných informací se média uchylují k zobrazování pomocí 

šablon a stereotypů. Nejtypičtějším příkladem zjednodušujících soudů, které média běžně 

šíří, byť se proti tomuto jevu poslední dobou dost bojuje, jsou stereotypy vztahující se 

k roli muže a ženy ve společnosti a v soukromí (rodové a genderové role). Za příklad 

tohoto jevu může sloužit stereotyp „hloupé blondýny“. S tímto stereotypem pracuje nejen 

reklama, ale i film a televizní zábava, přitom mezi barvou vlasů a inteligencí není žádný 

prokazatelný vztah. Vysvětlením však může být to, že kdyby byla žena sexuálně přitažlivá 

a k tomu i inteligentní, převezme dominantní roli ve vztahu, což je role, kterou současná 

společnost přisuzuje spíše mužům. 
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Člověk si formuje postoje k okolnímu světu na základě vlastních zkušeností, 

pokud tyto zkušenosti z nějakého důvodu nemá, důvěřuje zprostředkovaným informacím 

skrze média. To má však tu nevýhodu, že zprostředkované informace mohou být hodnotící 

a zjednodušené. Při sledování médií je nutné se naučit vnímat, jak jsou prezentované různé 

sociální, etnické či profesní skupiny a dobře zvážit, nakolik se jedná o zjednodušenou 

zprávu a nakolik jde o konkrétní událost, týkající se konkrétních účinkujících bez ohledu 

na to, z jaké skupiny pocházejí (Jirák, Mičienka 2007: 75–77). 

Společnost si vytváří o různých skupinách lidí typizované představy, které jí 

usnadňují sociální komunikaci. Ze zcela pragmatických důvodů přiřazujeme těm, kteří 

zastávají jiné sociální role nebo jsou pro společnost v neobvyklém stavu (např. duševně 

nemocní) další vlastnosti, které s nimi mohou souviset jen málo anebo vůbec. Pokud 

takové vlastnosti, jež lidem přisuzujeme, mají silně negativní vyznění a diskreditují je ve 

společnosti, hovoříme o stigmatizaci. Nositel stigmatu je nežádoucím způsobem odlišný od 

očekávání majority, a proto je pro „normální“ společnost méněcenný. Sociologický slovník 

definuje stigma následovně: Jde o zvláštní případ sociálního předsudku vůči určitým 

osobám, jímž jsou pak kvůli tomu připisovány různé negativní vlastnosti (podle J. 

Hohmeiera, 1975). V širším smyslu, který se většinou používá v sociologii, znamená 

stigmatizace apriorní negativní hodnocení, vystupující buď jako atribuce nebo etiketizace 

čili labelling (Nakonečný 2017). 

Uplatňování stigmatizace můžeme nalézt u různých sociálních skupin, velmi 

rozšířená je ale ve vztahu k lidem s duševním onemocněním. Lidé s duševním 

onemocněním jsou často vyobrazováni jako pachatelé než jako oběti. Takovým lidem se 

přičítají i další negativní vlastnosti, které spojují jejich duševní choroby se vzorci chování, 

které k nim nepřísluší. Stigmatizovaný však vnímá sám sebe jako normální lidskou bytost. 

Stigmatizace v médiích může představovat závažný problém, protože ohrožuje i samu 

společnost. Znemožňuje jí totiž pochopit problémy, které jsou v médiích často zahaleny.  

Jako příklad stigmatizace v médiích mohu uvést článek z Blesku z loňského roku: 

„Zbabělec shodil chlapečka (5) ze třetího patra: Chtěl zabíjet, protože ho odmítly ženy“ 

(Blesk, 4. 6. 2019). V jednom odstavci pak redaktor článku poukazuje na fakt, že 

zmiňovaný muž, který vyhodil dítě z okna, navštěvoval v dětství psychologa a jeho 

diagnóza se často měnila – od deprese přes autismus až ke schizofrenii. Většina lidí 

s duševním onemocněním však není násilná, proto jej nelze povazovat za stigma. 

Stigmatizace nastává již tehdy, kdy novináři napíší „schizofrenické či depresivní chování“. 
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Správnější je psát o člověku se schizofrenií, neboť jde o lidskou bytost s vlastní identitou a 

osobní historií a nelze ji redukovat pouze na typizované a často nesprávně pochopené 

projevy nemoci (Motal 2016). 

 

 

VII. Ideologie, propaganda a vlastnictví médií  
 

 

Kromě již výše zmíněných pojmů by měl mediálně gramotný čtenář rozeznat také 

ideologii ve zpravodajském textu. Obecně se ideologie označuje za relativně soudržný 

soubor představ, hodnot, postojů a názorů, které slouží k výkladu světa tak, aby se jevil 

jako bezrozporný. V souboru kritické teorie společnosti a zejména v marxistickém učení se 

jedná o výraz pro soubor idejí vládnoucí třídy, která legitimizuje moc tím, že své vlastní 

zájmy prezentuje jako zájmy celé společnosti (Reifová 2004: 82). Vládnoucí třída je 

přitom v této perspektivě schopna propagovat své postoje a představy díky tomu, že 

fakticky ovládá významné prostředky vzdělání a veřejné komunikace – především masová 

média. Marxistický postoj tedy chápe ideologii jako jednosměrný, zkreslující výklad 

skutečnosti, proti němuž lze postavit poznanou skutečnost. Německý sociolog Karl 

Mannheim naproti tomu poukazuje na to, že v jedné společnosti může koexistovat více 

stejně hodnotných, ale rozdílných ideologií, které nelze kriticky odlišit od pravdivého 

poznání skutečnosti. Každá ideologie má svoje vlastní představy o pravdě a správnosti, a ty 

závisí na společenských okolnostech (Jirák, Köpplová 2007: 51). 

V dnešní mediální společnosti rozlišujeme vícero ideologií, jejichž pravdivé 

spojení s realitou nelze přesně určit. Podle Althussera je zcela pravdivé poznání reality 

nemožné. Pojímá ideologii jako uzavřený systém, který nastoluje jen takové problémy, 

které je schopný řešit a neodpovídá na další otázky. Tvrdí také, že ideologie může 

obsahovat myšlenky na jejichž základě je sestaveno mediální sdělení. Italský filozof 

Gramsci hovoří o ideologické hegemonii, která využívá strategii inkorporace – vstřebávání 

a rozmělňování ideologie do mediálních obsahů (Reifová 2004: 83).  

Pojem propaganda definoval H. D. Lasswell takto – v běžném, každodenním užití 

se propagandou rozumí manipulace médii s cílem dosažení společenské kontroly 

prostřednictvím politických symbolů. V minulosti byl tento pojem spojován 

s nejrůznějšími totalitními a autoritářskými systémy, které využívaly propagandy pro 

dosažení svých cílů. V moderních společnostech propaganda prostupuje celým spektrem 
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společenských činností a je možné ji rozdělit do sedmi7 hlavních kategorií, ze kterých nás 

zajímá zejména politická, ideologická a eskapistická propaganda. Politickou propagandou 

se rozumí udržení nebo získání politické moci, ideologická usiluje o šíření komplexních 

systémů idejí. Často se snaží zneužívat emoce a nadšení k násilné změně názorů či 

přesvědčení a usiluje o názorovou konverzi jednotlivce či celé skupiny. Eskapistická 

propaganda je specifická forma té politické, využívá médií k odvedení pozornosti od 

společenských problémů, posiluje pasivitu a klid na rozdíl od aktivního motivování (Jirák, 

Köpplová 2007: 156–157). 

Dalším prvkem, který může ovlivňovat povahu médií jsou jejich vlastníci. Povaha 

vlastnických vztahů je důležitým faktorem, který v podmínkách tržní ekonomiky ovlivňuje 

mediální produkci. Obecně se vlastnické struktury dělí na čtyři typy – soukromě vlastněné 

mediální organizace, státní média, média veřejné služby a komunitní média. V rámci 

vlastnictví médií v Česku rozlišujeme duální mediální systém8 – soukromá média a média 

veřejné služby (Reifová 2004: 247). Soukromá média jsou primárně orientovaná na zisk. 

Média veřejné služby slouží primárně neekonomickým zájmům např. v zákoně o České 

televizi č. 483/1991 Sb. se uvádí, že mezi hlavní úkoly televize veřejné služby patří 

„výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 

dramatických, sportovních zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež“. 

Ačkoliv je možné na zpravodajství nahlížet jako na šíření hodnot, idejí a symbolů, 

na druhé straně i ono podléhá svým pravidlům, aby bylo konkurenceschopné. Mělo by 

sledovat poptávku svých možných příjemců, snažit se ji uspokojit a získat pozornost. 

Skutečnost, že je produkce zpráv do velké míry ovlivněna ekonomickými motivy 

produkovat zisk (u soukromých médií) s sebou také nese důsledky např. snahy vlastníků a 

finančníků ovlivňovat podobu a politiku zpravodajství (Trampota 2007: 67). 

V českém prostředí  zcela jasně dominují soukromá média, která zpravidla slouží 

ke zhodnocení vložených investic, jsou tedy orientovaná na generování zisku. Ta jsou 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání doprovázena médii veřejné služby (Jirák, 

Köpplová 2009: 146–147). Mezi veřejnoprávní média se řadí již zmíněná Česká televize, 

Český rozhlas a Česká tisková kancelář (ČTK). Největší soukromé mediální organizace 

patří například Agrofert ze svěřeneckých fondů premiéra Andreje Babiše patří mediální 

 
7

 Sedm hlavních kategorií propagandy: 1) Politická, 2) Ekonomická, 3) Válečná/vojenská, 4) Diplomatická, 5) Didaktická, 6) 

Ideologická, 7) Eskapistická. 
8

 Je chápaný jako mediální systém, ve kterém vedle sebe v oblasti rozhlasového a televizního vysílání existují média soukromé a média 

veřejné služby. 
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skupina MAFRA, která mimo jiné vydává deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a 

Metro, týdeník 5plus2 a spravuje zpravodajské weby iHned.cz a iDnes.cz. Dále je to 

mediální společnost Borgis v čele se Zdeňkem Porybným, která vydává deník Právo a ve 

spolupráci se Seznam.cz provozuje zpravodajský server Novinky.cz. Televizní stanici TV 

Nova vlastní od roku 2019 společnost CME, kterou převzala skupina PPF Petra Kellnera. 

V neposlední řadě je to Czech News Center, tedy vydavatel deníku Blesk a časopisu 

Reflex (Aktuálně.cz/ČTK, 2019). 

U rozlišování propagandy v textu by se každý měl soustředit na to, zda titulní 

strany novin nezakrývají větší problém ve společnosti. Jako velmi přínosnou hodnotím i 

znalost vlastníků médií – pro lepší orientaci na mediálním trhu. Ve svém výzkumu se 

zaměřím i na tuto problematiku, zdali studenti znají českou mediální mapu, vlastníky a jak 

moc konkrétním médiím důvěřují.  

 

VIII. Adolescenti jako čtenáři mediálních obsahů 
 

Výzkum v této práci je zaměřen na studenty středních škol ve věku 15-19 let. 

Tento vzorek populace spadá do vývojového období, které se nazývá adolescence. 

Adolescence se časově překrývá s druhou dekádou života, jedná se o období mezi dětstvím 

a dospělostí, které souvisí s jak pohlavním, tak také psychickým dozráváním. Je to období 

plné emocí, vzdorů a konfliktů9. Dělí se na tři fáze: časnou adolescenci (10-13 let), střední 

adolescenci (14-16 let) a pozdní adolescenci (17-20 let). V časné adolescenci dominují 

pubertální změny. Projev prvních biologických a fyzických změn otevírá průchod z dětství 

do adolescence. Psychické a sociální změny se týkají většího zájmu o vrstevníky a 

postupného nástupu na střední školu. Střední adolescence se vyznačuje hledáním vlastní 

identity, vlastní jedinečnosti a autentičnosti. V tomto věku se dospívající snaží odlišovat od 

ostatních jak názorově, tak vzhledem či životním stylem. V pozdní fázi adolescence, tj. od 

sedmnácti let již jedinci bezprostředně směřují k dospělosti. Jde v ní zejména o přípravu na 

dospělé role. V psychologickém slova smyslu je to období hledání osobní identity, vlastní 

jedinečnosti a autentičnosti. V tomto období se posiluje sociální aspekt identity – potřeba 

někam patřit, podílet se na něčem, a také s druhými něco sdílet. Většina dospívajících 

v této době ukončuje svoje vzdělávání a snaží se nalézt pracovní uplatnění. Adolescenti se 

 
9

 Např. mezi utvářením vlastní identity a přijetím role, kterou očekává společnost. 
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také více zamýšlí nad svojí osobní perspektivou, uvažují o budoucích cílech a plánech, a to 

jak ve vztahu k profesi, tak i v oblasti partnerských vztahů (Macek 2003: 35–36). 

Období adolescence má kromě biologických aspektů také svoji společenskou 

hodnotu. Sociologové zdůrazňují integraci podstatných společenských rolí do osobnosti 

dospívajícího. Dospívající dosáhne určitého vzdělání, nastoupí do zaměstnání nebo 

pokračuje na vysoké škole, ale již většinou ví, kam se bude ubírat jeho cesta za budoucím 

povoláním. S tímto obdobím se pojí také určitá míra osobní autonomie a zodpovědnosti.  

Východiskem pro období adolescence může být koncept vývojového úkolu. Ve 

vývojovém úkolu jsou zahrnuty potřeby a očekávání společnosti, ve které dospívající žije, 

stejně tak však jeho vlastní potřeby a očekávání. Obecně výčet vývojového úkolu zahrnuje 

aspekty jako je sebepřijetí, flexibilita a abstraktní myšlení – schopnost aplikovat 

intelektový potenciál v běžné každodenní zkušenosti. Dále jsou ve výčtu zahrnuty 

psychické dovednosti jako je uplatnění emociálního a kognitivního potenciálu ve vztazích 

s vrstevníky – schopnost s nimi navázat kontakt a udržet si vztah. Dospívající se také snaží 

získat kompetence pro sociálně zodpovědné chování. Postupně si jedinec získává větší 

autonomii na své rodině, stává se ekonomicky nezávislým, směřuje k životním jistotám, 

vytváří si představy o budoucnosti a pomalu si začíná třídit své hodnoty a postoje (Macek 

2003: 16–17). 

Dospívající si začínají vytvářet své vlastní názory a mění svůj životní prostor. 

Pohlavní dospívání mění vztah k vlastnímu tělu, navozuje vztah „úplnosti“, který 

podporuje představu o nových možnostech. Jedinec se dostává do pohybu, jeho životní 

možnosti se radikálně rozšiřují, získává mnohem více prostoru, objevují se nové podněty, 

příležitosti, které nejsou jednoznačně zakázány, ani povoleny. Dítě i dospělý má celkem 

jasná kritéria pro to, jaké chování se od něj jako od člena společnosti očekává, ty 

adolescent však ztrácí. Často se dostává do tzv. marginální pozice, kdy něco již nemůže, 

ale něco ještě nesmí (Macek 2003: 25).  

Definici životního prostoru adolescentů přináší Lewinův koncept. Jejím základem 

je ekologický systém zahrnující jak biologickou, tak i sociální interakci. Dělí se na 

mikrosystém, mezosystém, exosystém a makrosystém. V rámci mikrosystému přicházejí 

adolescenti do kontaktu se svou rodinou, dalším mikrosystémem může být i školní třída, 

sportovní skupiny, zájmové aktivity. Tyto mikrosystémy se mohou vzájemně překrývat. 

Dalším konceptem je mezosystém, který je komponován jako síť mezi jednotlivými 

mikrosystémy. Důležitý je počet mikrosystémů, které se dostávají do sítě, ale také vztahy 
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mezi nimi. Analýza vztahů mezi mikrosystémem a mezosystémem může naznačit mimo 

jiné i to, zda průběh adolescence nese nějaké problémy či rizika10.  Exosystém vzniká 

rozšířením mezosystému o další formální i neformální struktury. Adolescent není aktivním 

účastníkem tohoto systému, ale je těmito strukturami ovlivňován např. obecní vyhlášky. 

Posledním je makrosystém, který vzniká jako propojení jednotlivých exosystémů. Jedná se 

o soubor ideologií, přesvědčení a názorů jednotlivých dílčích kultur, etnických skupin 

apod. Do této struktury se zahrnují i masmédia a politika daného státu. Při psychologickém 

zkoumání se ukázalo, že makrosystém má vliv na chování a názory dospívajícího např. 

otevírání tabuizovaných témat v médiích (Macek 25–27). 

Mezi hlavní socializační vlivy, které ovlivňují tvorbu hodnot a norem patří rodina. 

S tvorbou názorů adolescenta souvisí zejména rodinné klima, postoje rodičů, přesvědčení, 

popřípadě náboženská orientace. Role názorové podpory od rodičů je v dospívání často 

konfrontována vlivem vrstevníků, ale také dalším socializačním faktorem – médii (Macek 

2003: 78). 

 

IX. Studie mediální gramotnosti  
 

Výzkumy mediální gramotnosti v ČR v minulosti proběhly v rámci projektu 

agentury STEM/MARK a organizace Jeden svět na školách ve spolupráci s agenturou 

Median. Agentura STEM/MARK svůj výzkum pro Českou televizi zaměřila na dospělou 

populaci. Výsledek šetření ukázal, že mediální gramotnost v Česku je nízká a pouze 

čtvrtina dospělé populace v ní dosahuje uspokojivé úrovně (STEM/MARK 2018).  

 

 

Graf č. 1: Problém s identifikací falešných zpráv 

 
10

 Pokud mezosystém zahrnuje jen velmi malé množství mikrosystémů dochází k izolaci jedince. Další nebezpečí hrozí, pokud jsou 

mikrosystémy hodnotově neshodné – zvyšuje se tenze v mezosystému. 
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Zdroj: STEM/MARK 

 

 

Jeden svět na školách už orientoval svůj výzkum na zjišťování gramotnosti u 

středoškoláků, což je také náplní i této diplomové práce. Studie došla k závěru, že čeští 

středoškoláci nemají dostatek znalostí o médiích, bojují s analýzou konkrétních mediálních 

sdělení a jejich mediální gramotnost je obecně nízká. Potvrdilo se, že gymnazisté jsou na 

tom o mnoho lépe než studenti ostatních středních škol. Výzkum obsahoval dvě části – 

první obsahovala úlohy testující mediální gramotnost včetně analýzy mediálních sdělení a 

druhá část mapuje postoje žáků – jak vnímají vlastnictví médií politiky, jaká média 

považují za důvěryhodná. Podle výsledků z šetření dělá studentům problém posoudit 

konkrétní mediální sdělení – rozpoznání komerčních sdělení a řada z nich si ani není jista 

tím, která média jsou veřejnoprávní. Studenti ve výzkumu sice byli kritičtí k vlastnictví 

médií politiky, nicméně jednotlivé vlastníky už neznali (JSNS 2018). 

 

Graf č.2 

 

Znalost veřejnoprávních médií 
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Zdroj: JSNS 

 

X. Jak čelit dezinformačním médiím podle Nicole Cooke 

 

Americká autorka Nicole A. Cooke ve své práci Fake News and Alternative Facts 

– Information Literacy in a Post-Truth Era z roku 2016 popisuje boj s dezinformacemi 

v období amerických prezidentských voleb v roce 2016. Upozorňuje na to, že je internet 

přehlcen informacemi. V tomto velmi rozvětveném informačním prostředí je důležité si 

uvědomit, že se v mnoha případech jedná o příspěvky s velmi nízkou výpovědní hodnotou. 

Vlnu dezinformačních zpráv nám může přiblížit citát Terryho Pratcheta, který říká, že „lež 

dokáže obletět svět ještě předtím, že si pravda obuje boty.“  

Mít dostačující úroveň mediální gramotnosti už nestačí. Aby se uživatel médií 

orientoval mezi zprávami v éře síťových médií, je zapotřebí i informační a digitální 

gramotnosti, pro dohledání kvalitních informací. Získávání a uplatňování dovedností 

v oblasti mediální gramotnosti je dlouhodobou a nedílnou součástí řešení problémů 

s dezinformacemi. Podle mediálního kritika Jay Rosena působícího na New York 

University je tato „produkce mediálního zmatku“ a následná manipulace lidí skrze tyto 

zprávy hojně využívána politiky jako kontrolní funkce společnosti. Rosen také upozorňuje 

na to, že produkce „zmatečných“ zpráv je závislá na vztahu politiků a médií. Aby média 

prosperovala potřebují mít exkluzivitu zpráv, která jím zajistí čtenost, a ta je pro komerční 

média rozhodující. Není však žádnou novinkou, že se trojúhelník médií, politiků a 

korporátních stran doplňuje čí dokonce využívá manipulativních taktik. Všechny tyto 
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aspekty velmi úzce souvisí s propagandou i žlutou žurnalistikou. V poslední dekádě se 

však rozrostly o internetové platformy, které mají daleko větší dosah. Je zajisté plno 

zpravodajských webů, které preferují drama před přesností, jak se ukázalo třeba právě 

v amerických prezidentských volbách v roce 2016, kdy internet zaplavily fake news 

v největší míře v historii. Dezinformace úzce souvisejí s propagandou, která se využívá 

k posílení politické moci. Používá psychologické prostředky k ovlivňování postojů 

společnosti (Cooke 2016: 1-4). 

Lidé by se měli začít mediálně vzdělávat již na základní škole. Kritické myšlení 

by se mělo zařadit do vzdělávacích osnov již od útlého věku dětí, neboť právě ty se 

vyznačují největší zvídavostí. Povinná školní docházka by z žáků neměla dělat pasivní 

jedince, ale aktivní uživatele médií, kteří kriticky hodnotí mediální výstupy, ať už svými 

vlastními reakcemi na dané téma nebo v diskuzi. Čtenáři by jednoduše neměli přijímat to, 

co vidí a slyší, ale ptát se a dohledávat (Hobbes, Moore 2013: 12–16). V současné 

společnosti se lidé dělí na ty, kteří vytvářejí obsah, a ty, kteří je pouze konzumují 

nekritickým způsobem. Tento model je velmi obtížné změnit, protože většina lidí je 

mediální gramotností nepoznamenaná. Dalo by se říci, že se jedná o fenomén nového 

tisíciletí. Pro novou generaci by však mělo být samozřejmostí být zvědavý, klást otázky, 

vyhodnocovat zdroje, a tím se stát odolnější vůči mediálnímu tlaku. Je mnoho novin, ale i 

zpravodajských webů, které můžeme označit jako pravicové, levicové, liberální, 

konzervativní či jinak orientované. V takových médiích se můžeme častěji setkat s hoaxy, 

skandály a podobnými sděleními. Nad těmito zprávami by se čtenář měl zamyslet a 

pokusit se vyhledat získanou informaci i na jiných serverech. Třídit informace je nutné 

zejména při politických tématech, která „hýbou světem“. Dále by lidé měli být obezřetní i 

k informacím, které získali na sociálních sítích. Při práci s odhalováním dezinformací by si 

každý člověk měl dát pozor na jazyk, jakým je zpráva napsána (provokativní, dramatický), 

URL, politickou, náboženskou či jinou orientaci stránky a pověst daného webu. Při 

hodnocení textu je nutné vnímat případnou propagandu, snahu o vyvolání paniky, bulvární 

prvky, možnou satiru a na základě těchto zjištění se pokusit identifikovat, zda se jedná o 

důvěryhodnou zprávu či nikoliv. (Cooke 2016: 15–17). 
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XI. Implementace mediální výchovy do vzdělávacích osnov 
 

 Mediální výchova se na rozdíl od ostatních školních předmětů liší tím, že učitelé 

po dětech chtějí, aby zkoumaly, jak rozumí tomu, co vědí. V mediální výchově musejí 

pátrat po tom, odkud informace a myšlenky přicházejí, a ne je bezduše přijímat tak, jak 

jsou (Mičienka, Jirák 2007: 8).  

Dnes je získávání mediální gramotnosti začleněno do podoby mediální výchovy, 

jež se realizuje buď jako samostatný předmět nebo jako součást jiných předmětů – český 

jazyk, občanská výchova, dějepis apod. Lze využít i kombinaci těchto dvou přístupů. 

V této třetí variantě, tedy v kombinaci samostatné výuky a tematické integrace do dalších 

vzdělávacích oblastí, se mediální výchova stala součástí Rámcového vzdělávacího 

programu (RVP) pro základní školy a gymnázia. V tomto programu je formulována tak, 

aby dle možnosti škol a zájmu dovolovala jak samostatný kurz, tak úplnou integraci do 

jiných předmětů (Mičienka, Jirák 2007: 11). Do kurikulárních dokumentů je mediální 

výchova začleněna jako tzv. průřezové téma a má rozměr dovednostní, poznávací a 

analyticko-kritický a formativní – utváří a rozvíjí postoje a hodnoty žáků. Nabízí tak 

značnou volnost při zařazení do tradičnějších vzdělávacích oborů.  

I když se rozměr mediální výchovy a s ní spojené mediální gramotnosti stále 

rozrůstá, nemůžeme ještě hovořit o systematickém vývoji, v němž by se doplňovaly 

jednotlivé klíčové prvky jako samostatně vyčleněné hodiny, učebnice, metodické 

materiály, a také příprava učitelů (Mičienka, Jirák 2007: 12–13). O tom, že nás k dostižení 

např. skandinávských zemí čeká ještě velký kus práce pojednává následující výzkum.  

Na základě výzkumu Open Society Institute z roku 2018, který se zabýval 

mediální gramotností evropských zemí nepatří zrovna česká společnost k prostředím se 

silně rozvinutým systémem mediální gramotnosti (Lessenski 2018: 3). Ze sta bodů 

obdržela Česká republika 55. Celkové výsledky uvádí následující graf. 

 

 

 

Graf č. 3: Výsledky průzkumu mediální gramotnosti v Evropě v roce 2018 
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Zdroj: Open Society Institute  

 

  Rychlejší rozvoj mediální výchovy na školách však brzdí málo rozvinutá 

oborová didaktika. Česká učitelská obec je však mediální výchově otevřená, uvědomuje si 

její potřebu a posilování mediální gramotnosti chápe jako jedno ze svých významných 

poslání. 

Mediální výchova může podstatně přispět k uchopení soudobých dějin ve výuce. 

Jedním z důležitých témat může být například to, proč se rodiče či prarodiče studentů stále 

vracejí k pořadům z období normalizace apod. V řadě zemí jsou to také samotná média, 

která se podílí na rozvoji mediální gramotnosti – ve snaze posilovat důvěru svých 

odběratelů se podílejí na podpoře mediální osvěty, budují prvky sociální odpovědnosti a 

podporují vzdělávací programy. V Česku je takovýto přístup teprve na začátku, proto se 

zdá jako nejideálnější začlenit mediální výchovu do jiných příbuzných předmětů (Jirák, 

Pastorová 2015: 19–23). 

Nejčastější formou výuky mediální výchovy je její integrace do vzdělávacího 

obsahu vyučovacích předmětů. V následujících odstavcích si vysvětlíme, jak by takové 

včlenění mělo probíhat a představíme si předměty, do kterých je vhodné mediální výchovu 
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zakomponovat. Prvním aspektem integrace je mezioborová provázanost, dále by se měla 

témata mediální výchovy integrovat takovým způsobem, aby to pro žáky mělo skutečně 

vzdělávací a výchovný význam – neřídit se intuicí a uvažovat jen na úrovni vzdělávacích 

oblastí, ale efektivně prolínat oba vyučované předměty (Jirák, Pastorová 2015: 73). 

Těsné interdisciplinární průniky mezi průřezovým tématem mediální výchovy a 

dějepisem se nachází v moderním pojetí školního dějepisu. Významné místo v rámci osnov 

historie zaujímá rozvíjení interpretačních schopností žáků, orientace ve velkém množství 

informací, výklad historických událostí v komparaci s filmovým zpracováním těchto faktů 

až po diskuzi o politice. Školní dějepis by měl žáka vybavit takovými kompetencemi, aby 

byl schopný rozeznat věrohodné zdroje od těch nevěrohodných, rozpoznat postoje autora 

sdělení a charakterizovat společensko-politické pozadí vzniku historické události. Ve 

výuce je kladen důraz na výuku moderních a nejnovějších dějin – evropský a globální 

kontext událostí především druhé poloviny dvacátého století. Propojení dějepisu a mediální 

výchovy ve výuce nejnovějších dějin reflektuje např. tematický okruh Role médií 

v moderních dějinách. Tento okruh může poodkrýt působení médií v různých etapách 

formování působení médií v různých historických etapách. Žáci by měli v rámci průniku 

těchto dvou předmětů popsat základní etapy ve vývoji lidské komunikace, charakterizovat 

masovou společnost, kulturu i komunikaci, rozpoznat propagandu a její rysy a působení 

v různých režimech. Velmi důležité je také vysvětlit jakou roli sehrála média při klíčových 

historických událostech na území České republiky. Žáci by také měli umět zacházet 

s digitálními prostředky moderní doby, které usnadňují přehled historie – online archivy, 

spisy, politické dokumenty, fotografie11, film12. Měli by být také pozorní při 

audiovizuálních materiálech jako jsou předvolební spoty, plakáty a dokázat je analyzovat 

(Jirák, Pastorová 2015: 77–81). 

Propojení těchto dvou předmětů je vhodné především proto, že oba pracují 

s kulturně a dobově zakotvenými mediálními výstupy – mediální výchova jako s hlavním 

předmětem svého zájmu, dějepis především v rovině kritické analýzy historických 

pramenů. Spojení mediální výchovy s dějepisem obohatí předmět o hlubší proniknutí do 

dobových záznamů a interaktivnější výklad historických etap. 

 
11 U fotografií se snažit kriticky hodnotit zdánlivě objektivní obrazové informace, jako jsou záměry autora, použitá technika, účelové 

úpravy hotových snímků – retušování „nepohodlných“ osob za dob totalitního režimu z oficiálních fotografií a analyzovat popisky ke 

snímkům. Žáci poznávají skutečnost, že historické fotografie odrážejí jen zlomek historické a sociální reality a vyzdvihují jen to, co bylo 

jejími autory považováno za důležité. 
12 Rozlišení nacistické propagandy např. v dokumentu Triumf vůle. 
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Jedním z hlavních úkolů mediální výchovy je přiblížení mediální komunikace, 

která je specifickou formou mezilidské komunikace. Jedná se o celospolečenskou 

komunikaci, která má nadindividuální obsah a je podporovaná technickými prostředky a 

má různé podoby, z nichž je nejznámější masová komunikace. Ta se stala hlavním prvkem 

ovlivňujícím veřejný i soukromý život a vedla i k rozvoji mediální výchovy. Postupem 

času však stále více nastupuje na scénu komunikace síťová. Ta změnila povahu veřejného 

komunikování, přiměla k řadě změn v komunikační strategii i v tradičním typu 

komunikace. Jedno však stále zůstává stejné – vždy se jedná o vzájemnou interakci mezi 

lidmi, popřípadě mezi jednotlivci a institucemi. Ve své podstatě jde o přirozený jazyk, 

který je spojujícím tématem pro mediální výchovu a předmět český jazyk a literatura. 

Dalším průnikem těchto dvou předmětů jsou například osobnosti jako Neruda, Borovský, 

Peroutka, kteří se prolínají jak v literatuře, tak v žurnalistice. Spojujícím prvkem je také 

slohová výchova, která rozvíjí jazykové a stylistické dovednosti např. v rámci 

publicistického stylu (tamtéž). 

Vzdělávací obor český jazyk a literatura svým zaměřením na rozvíjení 

vyjadřovacích schopností v mluvené i psané formě včetně schopnosti interpretace textu 

vytváří základ pro společná témata s mediální výchovou. Vzdělávací obsah definovaný 

v Rámcovém vzdělávacím programu zahrnuje prolínající se okruhy komunikační a slohové 

výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Komunikační a slohová výchova učí vnímat 

a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, umět analyzovat a 

kriticky posoudit přečtený či slyšený text. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a 

logickému myšlení vedoucí k jasnému a srozumitelnému vyjadřování. Literární výchova 

učí žáky vnímat základní literární druhy, postihovat umělecké záměry autora a formulovat 

vlastní názory o přečteném díle. Studenti se také učí rozlišovat literární fikci od 

skutečnosti. Postupně si žáci osvojují čtenářské návyky i schopnosti kreativní interpretace 

a produkce literárního textu. Toto přesahuje do mediální výchovy tím, že žák dovede např. 

rozpoznat manipulativní komunikaci v reklamě (Jirák, Pastorová 2015: 123–126). 

Jen tento stručný výběr průniků českého jazyka a literatury a mediální výchovy 

nám ukazuje, jak první ze jmenovaných předmětů vytváří předpoklady k rozvoji mediální 

gramotnosti žáků. Je zřejmé, že s rostoucí rolí médií v současném světě je potřeba žáky 

vybavit vědomostmi a schopnostmi, aby si dokázali vliv médií uvědomit, vhodně si vybírat 

zprávy, a ty pak interpretovat. Vzhledem k tomu, že je mediální sdělení vždy založeno na 

záměru jeho výrobce, jeho schopnostech a technologických možnostech a na základě 
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dalších okolností jako je politický a kulturní kontext, je třeba k nim přistupovat kriticky. 

V rámci propojení českého jazyka a literatury a mediální výchovy si žák osvojuje kritické 

myšlení a vnímání mediálních sdělení, má předpoklady se orientovat ve světě médií a 

v jeho vnitřních zákonitostech a naučí se užívat média tak, aby mu byla k vlastnímu užitku 

(tamtéž). 

II. Praktická část 

 

 

I. Metodologie 
 

 

I. Charakteristika výzkumného problému  

 

Výzkumný problém bych shrnula do otázky: Je míra zpravodajské gramotnosti 

vůbec měřitelná? Mnoho zpráv se jeví jako nejednoznačně. Média jsou realitou 

konstruovanou, proto je velice problematické určit, do jaké míry sahá jejich objektivita. U 

některých zpráv je zkrátka složité rozlišit, zda se jedná o dezinformaci, nebo ji můžeme 

pokládat za důvěryhodnou, Ve velkém objemu zpráv a informací, které jsou nedílnou 

součástí života každého z nás, se však člověk může lehce ztratit.  

Orientovat se můžeme podle toto, kde a jak je zpráva uveřejněna. Popisování 

událostí v médiích je však konstruovanou realitou, která neodráží skutečnost. Jak jsem již 

zmínila v teoretické části – do objektivity médií se promítá celá řada aspektů, které ji 

zkreslují. V první řadě to může být ideologické zaměření médií, stereotypizace, 

stigmatizace, které pozmění celý kontext sdělení. K dalším úpravám zpráv přispívá i 

infotainment, tedy podávání informací zábavnější formou, ze kterého se snadno dostáváme 

až k bulvarizaci. Aby bylo mediální publikum schopno posoudit tyto prvky, které se ve 

sděleních objevují, je k tomu nutná mediální gramotnost.  

V práci se pokusím zjistit úroveň mediální gramotnosti a kritického myšlení 

studentů středních škol ve vztahu ke zpravodajství na základě dotazníku a následných 

rozhovorů. Dotazník je koncipován tak, aby zjistil jak základní informace, např. kde se 

studenti dozvídají různé informace, tak po jejich znalosti mediálního pole a schopnosti 

rozlišit dezinformace. V rozhovorech poté podrobněji rozvedu témata z dotazníku a 

vyvodím závěry. 
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II. Cíl výzkumu 

 

Cílem této práce je změřit mediální gramotnost na vzorku studentů středních škol 

napříč ČR, jejich schopnost kritického myšlení a vyvodit z něj závěry. Stěžejní přitom 

bude zjistit, jaký je jejich zájem o veřejné dění, vztah k médiím, jak se umí orientovat 

v médiích a jestli jsou schopni rozpoznávat určité znaky v mediálních sděleních. Poté 

zodpovím na výzkumnou otázku a potvrdím či vyvrátím dané hypotézy.  

Při následném skupinovém rozhovoru si doplním závěry z dotazníkového šetření. 

Budu se snažit prodiskutovat výsledky do širších souvislostí, kterými pak uzavřu celý 

projekt.  

 

 

III.  Výzkumné otázky a hypotézy 

 

Vytyčila jsem si jednu výzkumnou otázku a potvrzovat či vyvracet budu čtyři hypotézy. 

Hlavní výzkumná otázka zní: Jaké postupy studenti používají k tomu, aby označili 

informaci z médií za věrohodnou? Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky je důležité 

potvrdit/vyvrátit dané hypotézy, které se vztahují ke kritickému myšlení studentů:  

 

1) Studenti si často ověřují informace pomocí sekundárních českých webů  

2) Studenti důvěřují každé zveřejněné zprávě nehledě na její zdroj  

3) Studenti si ověřují informace na zahraničních webech (CNN, BBC)  

4) Studenti mají větší důvěru k médiím veřejné služby než ke komerčním 

 

IV. Výběrový soubor 

 

V této práci se zaměřuji na středoškolské studenty ve věku 15-19 let nehledě na 

to, jakou střední školu studují. Dotazník jsem rozeslala různě po středních školách, které 

jsem předem oslovila prostřednictvím internetu. Studenti vyplnili dotazník online. 

Nespecifikovala jsem předem tyto školy ani obory, ale snažila jsem se zachytit co 

nejpestřejší vzorek studentů z různých měst a typů škol. Závěry studie mohou být vztaženy 

na středoškolské studenty obecně. Výzkum mediální gramotnosti právě u středoškolských 

studentů pokládám za relevantní, protože by tato skupina lidí již mohla být okrajově 

seznámena s mediální výchovou. Očekávám tedy určitou úroveň a znalost mediálního 

prostředí. 
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Ve druhé části výzkumu potom vyberu náhodou skupinku středoškoláků, kteří se 

nejlépe neznají a nedochází ani na stejnou střední školu a budu s nimi vést skupinovou 

diskuzi. Soubor otázek, na které se budu tázat, sestavím podle výsledků z dotazníkového 

šetření. V individuálních rozhovorech se studenty podrobněji jejich vztah k médiím, 

způsob ověřování informací. Zaměřím se také na analýzu textu – studentům předložím dvě 

zprávy z nichž bude jedna dezinformační. Cílem poté bude, aby respondenti dokázali nejen 

identifikovat, ale taky obecně charakterizovat projevy fake news. Zeptám se jich také na 

zkušenosti s mediální výchovou, zdali na jejich škole proběhla nějaká forma výuky tohoto 

předmětu nebo nikoliv.  

 

V. Strategie výzkumu 

 

Jako výzkumný postup této práce jsem zvolila kombinovanou formu 

kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Výzkumníci se často uchylují ke kombinování 

obou těchto výzkumných postupů v jednom projektu, čímž se snaží využít výhody obou 

přístupů při řešení výzkumného problému. V takovém případě se jedná o smíšený výzkum. 

Pro všeobecnější přehled o mediální gramotnosti oslovených studentů jsem jako první krok 

mého výzkumu zvolila dotazníkové šetření. Pro upřesnění závěrů z dotazníku jsem se 

uchýlila k individuálním polostrukturovaným rozhovorům, kde jsem se studenty hlouběji 

diskutovala na témata z dotazníku. 

 

VI. Kvantitativní část výzkumu –  dotazníkové šetření 

 

Prvně jsem studenty podrobila dotazníkovému šetření. V rámci kvantitativného 

výzkumu předpokládáme, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 

Spadají do něj náhodné výběry, experimenty, testy, dotazníky nebo pozorování. 

Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v druhém kroku získaná data 

analyzujeme statistickými metodami s cílem vyhledání nových informací, dat a souvislostí. 

Je důležité, aby se výzkumný vzorek vyznačoval validitou. Setření musí být i spolehlivé. 

To znamená, že pokud se měřila stejná věc, měl by vyjít stejný výsledek, bereme-li 

v úvahu, že se daná věc nezměnila.  Každému šetření musí předcházet formulace jeho cílů, 

které jsem již zmínila výše (Hendl 2008: 43–44). 

V dotazníkovém šetření jsou otázky postaveny ve dvou úrovních. 1) otázky 

týkající se názorů a chování respondentů a 2) otázky týkající za účelem získání jiných 
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údajů, např. demografických. Do první skupiny otázek můžeme zařadit otázky, které se 

vztahují přímo k problému tzv. meritorní. Kromě nich se taktéž mohou vyskytovat otázky 

pomocné (kontaktní a větvící) a kontrolní, které mají pomoci doplnit hlavní otázky 

výzkumu. Do druhé skupiny otázky poté spadají otázky analytické (třídící a identifikační). 

V dotaznících se obvykle tyto otázky zařazují doprostřed nebo na konec, protože se jedná o 

otázky osobnějšího typu, na které nemusí být úplně příjemné odpovídat hned ze startu. 

Velmi důležité je, aby byl dotazník formulován srozumitelně, jednoznačně a otázky se 

vzájemně nepřekrývaly. Respondentovi jsou u většiny dotazů nabízeny varianty odpovědí 

– tyto otázky uvádíme jako uzavřené. V rámci nich rozlišujeme otázky alternativní 

(nabízejí se dvě varianty) nebo selektivní (respondent může vybrat více než dvě odpovědi). 

Jako úniková odpověď se uvádí „nevím“ či „jiné“ apod. Kromě uzavřených otázek se 

v dotazníku objevují i otevřené. Škála hodnot se pak vytváří dodatečně na základě 

odpovědí respondentů. Existuje i možnost kombinovat tyto dvě možnosti a uvádět otázky 

polootevřené – uzavřená otázka se poté doplní v otevřené odpovědi. Pro rozvrstvení 

odpovědí je vhodná hodnotící škála nebo baterie otázek, kde se dotazovaný může lépe 

identifikovat a vystihnout své názory než při „tvrdé“ ano/ne otázce. Dále se vyskytují 

otázky přímé, které se ptají přímo na názory respondenta, ale také nepřímé – projekční, 

které reflektují respondentovy postoje skrze všeobecně položenou otázku, u těchto otázek 

je zapotřebí kontrolovat jejich validitu. Předchozí otázky by také neměly zkreslovat 

odpovědi na otázky následující. Pořadí otázek by mělo být logické a navazovat na sebe 

(Řezanková 2007: 11–15). 

 

VII. Kvalitativní část výzkumu – individuální polostrukturované rozhovory 

 

Někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jen jako doplněk 

k tradičnějšímu kvantitativnímu, jiní zase jako její protipól. Kvalitativní výzkum má však 

jako výzkumná technika rovnocenné postavení s ostatními formami výzkumu. Výhodou 

kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů, proto jsem jej vybrala jako 

druhou část mého zkoumání.  

Konkrétně jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů. U kvalitativních 

rozhovorů jsou typy dat – přepis z rozhovorů, fotografie, audio a videozáznamy a osobní 

komentáře. Hlavní skupinu metody sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání 
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vyprávění, kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí. U kvalitativního dotazování 

se mohou objevit tyto typy otázek:  

Otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování, které se týkají aktivit 

zpovídané osoby. Jejich úkolem je zjistit to, co by vypozoroval tazatel, kdyby byl s danou 

osobou v každodenním kontaktu. Dále se jedná o otázky vztahující se k názorům 

respondenta. Tyto otázky nám objasňují, co si lidé myslí o světě, jaké mají názory na různá 

odvětví. Otázky vztahující se k pocitům se snaží poznat reakci lidí na jejich zkušenosti a 

prožitky. Získáváme emotivní odpovědi, na to, co se stalo. Pokládáme otázku: Co tedy 

cítíte? Odpovědi na otázky vztahující se ke znalostem mají objasnit co subjekt skutečně 

zná. Nejde o názory nebo pocity, ale o fakta případu. Otázky týkající se vnímání zjišťují, 

co dotazovaný viděl nebo slyšel. Jako poslední následují otázky demografické a 

kontextové. Pro správné řazení otázek neexistují pravidla. Je však vhodné začít s otázkami, 

které se týkají bezproblémových skutečností – aktivity, zkušenosti a chování jedince. Další 

části rozhovoru mají tyto informace doplnit a prohloubit (sondáž) – získáváme odpovědi 

na názory a pocity vztahující se k aktivitám a chováním. Vytváříme kontext. Také znalosti 

a dovednosti respondentů se týkají prohlubování kontextu.  

Realizace výzkumu podle této metody má hned několik pravidel. Při přípravě na 

rozhovor si uvědomujeme, že otázky v rozhovoru nejsou stejné s výzkumnými otázkami. 

Vytváříme vztah vzájemné důvěry, vstřícnosti a zájmu, máme za úkol navodit příjemnou a 

uvolněnou atmosféru s dotazovaným. Tazatel následně zahájí interview. Otázky jsou 

formulovány jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí a vždy klademe jen jednu 

otázku – ty poté doplňujeme sondážními otázkami a vždy necháváme čas na odpověď. 

Udržujeme si neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat. Sbíráme data, ale neposuzujeme 

osobu. Po rozhovoru kompletujeme a kontrolujeme své poznámky, jejich kvalitu a úplnost 

(Hendl 2008: 164–172).  

 

II. Analytická část 
 

I. Charakteristika vzorku dotazníkového šetření 

 

Dotazník v on-line formě, sestavený v programu Google Forms, jsem rozeslala po 

různých školách v ČR. Celkem jej vyplnilo 339 studentů středních škol. Jedná se zejména 

o gymnaziální studenty a studenty středních odborných škol, dotazník se dostal také k 

jednomu učni ze středního odborného učiliště, a také ke studentovi konzervatoře. Dotazník 
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byl rozeslán všem ročníkům, tudíž studentům ve věku 15-19 let. Celkem na dotazník 

odpovědělo 229 dívek a 110 chlapců. Významnou skupinu studentů tvořili gymnazisté a 

studenti SOŠ.  

 

 

II. Výsledky dotazníkového šetření 

 

Tato podkapitola se bude zabývat samotným vyhodnocením dotazníku, mírou 

mediální gramotnosti ve vztahu ke zpravodajství, znalosti zpravodajských médií. Dotazník 

byl rozdělen na dvě části, 18 otázek se týká přímo výzkumu a zkoumá zájem studentů o 

veřejné dění z tuzemských médií, tak i ze zahraničních. Dále se zajímá o jejich názory 

vzhledem ke zpravodajským médiím, znalost veřejnoprávních médií, rozpoznání 

bulvárních titulů, problematiku vlastnictví médií a dezinformací. Dvě otázky jsou 

zaměřeny na užívání sociálních sítí. Zbylých 6 otázek je zaměřených na demografické 

údaje – pohlaví, socioekonomické zázemí, a případnou budoucnost na VŠ. 

První otázka z dotazníkového šetření se ptá na všeobecný zájem o média. Studenti 

si mohli vybrat i více možností odpovědí. Z výsledků této otázky je patrné, že studenti se o 

veřejném dění nejčastěji dovídají na internetu. Kde na internetu jsem již nespecifikovala, 

protože otázky na sociální sítě jsem vyčlenila samostatně. Kromě internetových zdrojů 

čerpají zprávy také z televize, rozebírají veřejné dění v rámci rodiny, ale také s kamarády. 

Méně často je to poté s učiteli nebo poslechem rozhlasových stanic či novin. 

 

Graf č. 4  
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Druhý dotaz zcela navazuje na ten první a ptá se na to, jaké zpravodajské weby 

studenti čtou. Nejvíce čtené mezi studenty byly Seznam Zprávy, které zprostředkovává 

web seznam.cz, dále to byla zpravodajská ČT24, Novinky a Mladá fronta. Studenti mohli 

opět zvolit více odpovědí. Celkem 52 studentů uvedlo, že zpravodajství nesleduje.  

 

Graf č. 5  

 

 

 

Další dva dotazy byl směrován k důvěryhodnosti zpráv. První z nich se ptal, jaké 

noviny či zpravodajské weby považují za důvěryhodné a ve druhém dotazu měli studenti 

odpovědět proč vybraným médiím věří. Rovněž jsem vybírala z tuzemských médií, otázka 

na zahraniční média byla položena samostatně. Studenti mohli opět zvolit více odpovědí a 

213 z nich zaškrtla zpravodajský web ČT24. Většina studentů tedy důvěřuje 

veřejnoprávnímu zpravodajství. Následovaly Seznam Zprávy, Mladá fronta a Novinky. 

Celkem 44 studentů se vyjádřilo, že nevěří žádnému z uvedených zdrojů.  

 

Graf č. 6  
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Doplňující otázkou k tomuto výběru byl dotaz, proč studenti důvěřují zvoleným 

zdrojům. Jelikož byla tato otevřená otázka povinná, tak se sešlo celkem 339 odpovědí. Do 

následující tabulky jsem se snažila zahrnout jejich individuální reakce:  

 

Tabulka č. 1 

Proč považujete Vámi zvolená média za důvěryhodná? 

Doporučení/vliv rodiny/učitelů (18 zmínek, 5,3%) 

Jsou veřejnoprávní, musí se držet etického kodexu (20 zmínek, 5,8%) 

Jedná se o státní média (5 zmínek, 1,5%) 

Zprávy se odkazují na další zdroje, podložené informace, názory odborníků, uveden 

autor a zdroje odkud čerpali, články jsou bez gramatických chyb, nejsou hodnotící, 

objektivní, nezávislá, nezveřejňují fake news (79 zmínek, 23,2%) 

Všeobecná důvěra společnosti (13 zmínek, 3,8%) 

Nemají kontroverzního vlastníka spojeného např. s politikou (4 zmínky, 1,2%) 

Nejsou bulvární (22 zmínek, 6,5%) 

Mají dobrou pověst/jsou populární (13 zmínek, 3,8%) 

Zpráva se objevuje na více serverech (33 zmínek, 9,7%) 

Důvěřuji jim z vlastní zkušenosti/přesvědčení (62 zmínek, 18,2%) 

Nevím/nesleduji/nepovažuji – černá (72 zmínek, 21%) 

 

Celkem se v otevřených odpovědích nashromáždilo 341 zmínek, což je nepoměr 

vzhledem k celkovému počtu 339 respondentů. Některé odpovědi však byly dost obsáhlé, 

že v nich studenti zahrnuli více myšlenek. Při pročítání odpovědí jsem se řídila podle 
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klíčových slov, které se objevovaly nejčastěji a hledala podobnosti. Celkem tak vzniklo 11 

kategorií s výpověďmi studentů. Jelikož byla otázka povinná, museli na ni odpovědět 

všichni. Ne každý respondent měl na danou problematiku svůj názor. Někteří si nebyli  

jistí svojí odpovědí nebo zpravodajství zkrátka vůbec nesledují. Takových reakcí se sešlo 

celkem 72x. Ostatní odpovědi jsem podrobila vyhodnocení.  

Nejvíce dotázaných studentů důvěřuje médiím, která se odkazují na další zdroje, 

mají podložené informace z oficiálních zdrojů, v článku se vyskytují názory odborníků na 

danou věc, pod článkem je uveden autor, text je bez gramatických chyb, styl není 

hodnotící, ale objektivní a média se profilují jako nezávislá. Podobná tvrzení se 

v dotazníku objevila celkem 79x. Tyto odpovědi vnímám jako správný přístup 

k informacím. Zprávy jsou podložené, ozdrojované, uvádí autora apod. Respondenti 

důvěřují i svému vlastnímu úsudku. V celkem 62 odpovědích studenti uvedli, že se jimi 

vybraným médiím důvěřují buď z vlastního přesvědčení, anebo díky předchozím dobrým 

zkušenostem. Taková důvěra však může být v mnoha případech neopodstatněná. Další 

podobné reakce jsem zaznamenala v 33 odpovědích. Studenti se v tomto případě 

odvolávali na to, že se články vyskytují na vícero webech či v novinách. Pokud je tedy 

nějaká informace sdílena na různých portálech, označují ji za důvěryhodnou. Toto však 

není úplně správný přístup. Pokaždé je důležité sledovat především zdroje informací. V 

celkem 22 komentářích se studenti zmínili o tom, že důvěřují takovým médiím, která se 

neprofilují jako bulvární. Mají důvěru v média, která se nevěnují senzacím, autoři článků 

informují lidi jasně, způsob podání zprávy je seriózní. Ano, v určitých případech mohou 

mít respondenti pravdu. Avšak např. v Blesku se orientují hlavně na celebrity a společnost, 

zpravodajství a politika je až druhořadé a dost opomíjené. To znamená, že si sice Blesk 

zachovává svůj styl bulvárního vyjadřování, nicméně jádro sdělení je kolikrát stejné jako 

na mnoha jiných zpravodajských webech. 

Studenti se ve 20 případech zmínili, že důvěřují právě veřejnoprávním médiím. 

Pět studentů formulovalo svoji odpověď velmi podobně, avšak chybně uvedli, že důvěřují 

státním médiím, přičemž měli na mysli ČT a ČRo. 

Jak jsem již zmínila v teoretické části, velký vliv na formování názoru mladých 

lidí má z velké části jejich rodina. V 18 případech se respondenti vyslovili, že věří 

vybraným médiím na základě doporučení jejich nejbližšího okolí – rodiny. Pár z nich také 

uvedlo, že je k zájmu o zpravodajství vedli jejich učitelé na střední škole. Větší důvěře 

v konkrétní média nahrává i fakt, že je uznává širší společnost, a také to, že mají dobrou 
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pověst/jsou populární. Oba případy se shodně vyskytovaly ve 13 komentářích. Nutno 

dodat, že uznání společnosti a popularita jsou dobrým benefitem pro média. Nicméně ani 

jeden z těchto dvou aspektů důvěryhodnost zpráv nedokáže stoprocentně zaručit. Poslední 

čtyři zmínky v otevřené otázce patřily problematice vlastnictví médií. Studenti více věří 

takovým médiím, kteří za sebou nemají vlastníky s politickou aktivitou. 

Další otázka se týkala sledovanosti televizních kanálů. Studenti mohli opět využít 

možnosti vícero odpovědí. Nejvíce z nich hlasovalo pro TV Nova, ČT1 a Prima Cool, 

pouhých 28 z nich sleduje TV Barrandov. Studenti většinou zaškrtávali více než jednu 

odpověď. 

Graf č. 7  

 

 

Následující trojice otázek se týkala ověřování informací ze zpravodajských webů. 

Jak respondenti hodnotí získaná mediální sdělení, jestli mají tendence zprávy ověřovat 

nebo ne, a také jestli čtou zahraniční weby. Většina z nich odpověděla, že si ke zprávě 

dohledává další informace a souvislosti, jen pro 13 studentů je každá zpráva důvěryhodná 

tak, jak je napsaná a 12 z nich zpravodajství nesleduje vůbec.  

 

Graf č. 8  
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S ověřováním informací rozhodně souvisí následující otázka, která se týká 

sledovanosti zahraničních médií. Většina studentů se vyjádřila, že zahraniční média 

nesleduje. Předpokládala jsem, že počet kladných odpovědí bude nižší, ale i tak se celkem 

138 studentů dívá i na zahraniční weby, což je velice obstojné číslo. 

 

Graf č. 9  

 

Studenti, kteří odpověděli kladně měli uvést, jaké zahraniční weby sledují. 

Celkem drtivá většina z nich uvedla jako svůj zahraniční zdroj informací BBC, na druhém 

místě studenti vybírali CNN, poté ještě The Guardian a Reuters. Ostatní možnosti dostaly 

po jednotkách hlasů. 

 

Graf č. 10  
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Další tři otázky se věnují vlivům a účinkům médií na jedince. Zda se studenti 

ztotožňují s názorem, že média mají manipulativní účinek. Zdali si myslí, že média formují 

jejich vlastní názory, tak také názory všeobecně ve společnosti. První z trojice otázek – 

tedy obecný názor na to, jestli mohou média manipulovat se svými čtenáři, odpovědělo 

nejvíce studentů „většinou ano“, následovala odpověď, že média s lidmi manipulují 

pokaždé, 25 studentů se domnívá, že se tak stává jen zřídka. Celkem 3 studenti odpověděli, 

že média nemají manipulativní vliv a 10 z respondentů neví. 

 

Graf č. 11  

 

Následující otázka byla přímo „na tělo“ a ptala se studentů, zda si oni sami myslí, 

že na ně média mají určitým způsobem vliv. Většina z nich odpověděla „zřídka“ a 
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v těsném závěsu skončila odpověď „většinou ano“. Celkem 17 studentů se domnívá, že 

média jejich názory formují vždy, 9 z nich si myslí, že nikdy a 14 odpovědělo „nevím“. 

 

Graf č. 12  

 

Co se týče formování názorů celé společnosti. Odpovídali studenti následovně: 

229 z celkových 337 hlasujících odpovědělo, že média většinou formují názory celé 

společnosti. Celkem 70 respondentů se domnívá, že média ovlivňují postoje společnosti 

vždy, 25 z celkového vzorku si myslí, že média formují názory ve společnosti jen zřídka, 

tři se domnívají, že nikdy a 10 studentů zvolilo možnost nevím. 

 

Graf č. 13  

 

Další dvojice otázek se zaměřovala na problematiku vlastnictví médií. Čtyři z 

odpovědí získaly podobný počet hlasů, ani jedna možnost nepřevažovala nad ostatními. 

Dalo by se ale říci, že se studenti stavějí spíše k tvrzení, že soukromá média ovlivňují 

jejich vlastníci. Celkem 128 z 339 studentů hlasovalo pro většinou ano a 85 se vyslovilo 

pro možnost vždy, 52 jich zvolilo odpověď zřídka. Nicméně 72 studentů na tuto otázku 
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nedokázalo jednoznačně odpovědět a pouzí 2 studenti se domnívají, že soukromá média 

nejsou ovlivňována svými vlastníky.  

 

Graf č. 14  

 

 

Ke dvanácté otázce se váže otázka následující, která rozvíjí předchozí otázku. 

Tázala jsem se studentů, jestli někdy zaznamenali případ ovlivňování médií skrze jejich 

vlastníky. Pokud se tak stalo, měli uvést o jaká média šlo a čeho se inkriminovaná zpráva 

týkala. Celkem odpovědělo 56 studentů. Někteří ve svém krátkém příspěvku zmínili více 

vydavatelů a mediálních sdělení. Otázku jsem vyhodnocovala individuálně – příspěvek po 

příspěvku. Všechny odpovědi jsem poté zaznamenala do tabulky:  

 

Tabulka č. 2 

Kdo zprávu vydal Čeho se zpráva týkala 

Mediální dům MAFRA (23 zmínek, 

39,7%) 

Odposlechy s Markem Přibilem, Čapí 

hnízdo, demonstrace Milionu chvilek, 

zkreslují politickou situaci v ČR, 

vynechávání negativních zpráv o Andreji 

Babišovi 

TV Barrandov (11 zmínek, 19%) Prosazování vlastních názorů Jaromíra 

Soukupa ve všech jeho pořadech, zejména 

Týden s prezidentem a Moje zprávy, 

zkreslené informace ohledně politiky, 

neobjektivita, osočování ČT 

z neobjektivity a neveřejnoprávnosti 

Česká televize (3 zmínky, 5,2%) Nepřesné informace ohledně koronaviru, 

neobjektivní zpravodajství ohledně vývoji 

na Krymu a v Sýrii 
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Všechna média (3 zmínky, 5,2%) Nepravdivé informace o koronaviru, 

v dobách před volbami (do PSČR, 

prezidentské) lze zaznamenat politický vliv 

vlastníků médií 

TV Nova (2 zmínky, 3,4%) Vyvolávání paniky, informace mnohdy 

nejsou kompletní 

Blesk (2 zmínky, 3,4%) Drby o celebritách, premiér Andrej Babiš, 

prezident Miloš Zeman 

Fox News (1 zmínka, 1,7%) Silně republikánské názory 

DVTV (1 zmínka, 1,7%) Rozhovory o vývoji na Ukrajině (Krym), 

situace v Sýrii 

Americká media (1 zmínka, 1,7%) Zprávy orientované proti prezidentu 

Trumpovi 

Nevím (11 zmínek, 19%)  

 

 

V zaznamenaných odpovědích se nejvíce vyskytovala mediální skupina MAFRA, 

dříve vlastněná premiérem Andrejem Babišem, nyní ve svěřeneckém fondu. Studenti se 

domnívali, že média MAFRY jako Lidové noviny, Mladá fronta, ale i rádio Impuls 

nedostatečně informují o demonstracích pořádaných hnutím Milion chvilek proti 

současnému premiérovi. Zmiňovali také kauzu s bývalým redaktorem Mladé fronty 

Markem Přibilem, kdy unikla nahrávka rozhovoru mezi novinářem MF Dnes a tehdejším 

ministrem financí Andrejem Babišem o zveřejnění informací ze policejního spisu v kauze 

Beretta13. Na dalších nahrávkách spolu probírali i materiály na politické konkurenty ANO. 

Babiš ani Přibil tyto informace nikdy nepotvrdili. Studentům také neuniklo, že se po 

provalení dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo neobjevily žádné informace v médiích 

pod záštitou MAFRY. Celkově obdržela MAFRA 23 zmínek o ovlivňování médií svým 

bývalým vlastníkem Andrejem Babišem.  

Dále studenti nejvíce zmiňovali TV Barrandov a pořady majitele tohoto 

televizního kanálu Jaromíra Soukupa. Zejména pořady „Moje zprávy“ a „Týden 

s prezidentem“ jsou podle studentů silně ovlivněné Soukupovými názory na politiku a 

konkurenční média. Zpravodajství jim připadá neobjektivní a útočné. Někteří studenti 

dokonce uvedli, že na TV Barrandov není reálné se dozvědět nějaké věrohodné informace 

ohledně politiky. Respondenti ji zmínili celkem 11x. 

 
13 Kauza Beretta se týkala vynášení informací z policejních spisů v případu Nemocnice Na Homolce a 

pražského dopravního podniku. Na zveřejněné nahrávce seznamuje novinář MF Přibil Babiše s výslechy 

některých osob z případu a uveřejnění těchto informací (iRozhlas.cz 2017). 
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Již výrazně méně zmínek obdržela ostatní média. Jedním z nich byla Česká 

televize, kterou někteří studenti pokládají za nevěrohodnou kvůli některých informací 

ohledně vládních nařízení v souvislosti s nemocí COVID-19. V jedné zmínce stojí, že na 

ČT1 chybně informovali po uzavření škol, že budou učitelé pokračovat s výukou skrze 

videohovory, přičemž toto opatření je v kompetenci ředitelů jednotlivých škol. Dále 

studenti zmiňovali i zprávy ohledně Krymu a Sýrie, které podle nich byly orientované proti 

ruské intervenci. Tu samou výtku obdržela i DVTV. Dva studenti poukázali na bulvárnost 

Deníku Blesk. 

Mylných informací ohledně nového typu koronaviru však studenti údajně 

zaznamenali ve všech médiích. Zejména pak na TV Nova, která podle respondentů 

zbytečně šíří paniku, celkem obdržela dvě zmínky. Ostatních pár studentů se ještě 

vyjádřilo k období před volbami. Zmínili ty české, tak americké – konkrétně volbu 

prezidenta Trumpa. Jeden student v této souvislosti kritizoval prorepubikánské a 

prodemokratické plátky. V Čechách prý v předvolebním období zkreslují informace 

všechna česká média.  

Co se týče zhodnocení celé této otázky, zadání znělo jasně. Vybídla jsem 

studenty, aby se rozepsali na téma problematiky soukromého vlastnictví médií, jestli 

vnímají vliv mediálních vlastníků ve zprávách a aby uvedli konkrétní příklad. Vzhledem 

k otázce mohu uznat jen zmínky o MAFŘE, byť už tento mediální dům Andrej Babiš 

oficiálně nevlastní, tak některé zprávy byly vydány ještě v době, kdy byl jejím majitelem a 

současně ve vrcholné politice. Dále TV Barrandov, kde si obsah vytváří Jaromír Soukup 

prakticky sám. TV Nova a Blesk však mají své zpravodajství postavené na senzacích a 

skandálech, tady není vliv jejich majitelů dokazatelný. Naproti tomu Česká televize je 

vázaná etickým kodexem, je veřejnoprávní, tudíž nemá žádného majitele. Hodnocení 

DVTV je velmi subjektivní, neboť tento „nezávislý projekt“ vznikl pod taktovkou Martina 

Veselovského a Daniely Drtinové ve spolupráci s Aktuálně.cz. Stejně tak vyhodnocení 

vlastnického vlivu médií v USA. Studenti zmínili boj republikánských a demokratických 

názorů. Nutno dodat, že takové deníky se vyskytují ve většině států, kde vládne 

parlamentní bipartita. Vliv vlastníků a jejich názorové přesvědčení se jistě promítne do 

takových zpráv.    

V následující otázce jsem u studentů ověřovala znalost veřejnoprávních médií a 

schopnost identifikovat bulvární média. U první z těchto dvou otázek hlasovalo pro 

Českou televizi 317 respondentů a pro Český rozhlas 235. ČT tak bezpečně uvedla drtivá 
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většina z nich, u ČRo si studenti už tak jistí nebyli. Ostatní odpovědi byly špatné. Pro 

Lidové noviny hlasovalo 73 studentů, 42 z celkového vzorku nich si myslí, že 

veřejnoprávní je Mladá fronta a 31 se vyjádřilo pro TV Nova. Zbylé odpovědi byly 

v jednotkách.  

 

Graf č. 15  

  

 

Další otázka se studentů ptala na pravý opak. Ve většině studenti reagovali 

správně a označili Deník Blesk a Aha!. Nicméně 79 respondentů zahrnulo do bulvárních 

zdrojů i iDNES.cz, 51 studentů se domnívá, že bulvární jsou také Novinky.cz, 36 

hlasovalo pro Aktuálně.cz a 35 pro Seznam Zprávy.  

 

 

Graf č. 16  
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Otázka č. 15 měla studenty otestovat, zda jsou schopni rozpoznat dezinformační 

zprávu. Dostali na výběr ze dvou zpráv, ze kterých měli vybrat tu, která šíří paniku, strach 

a její informace jsou zavádějící. Zvolila jsem jednu zprávu z deník.cz a druhou z Czech 

Free Press. Deník informoval o nově schváleném zákonu v ČR, který zpřísňuje tresty za 

týrání zvířat. Druhá zpráva z CFP se věnuje novému typu koronaviru, který splňuje 

všechny charakteristiky biologické zbraně a mimo jiné má prvky viru HIV. 

Drtivá většina z nich odpověděla správně a za dezinformaci považuje zprávu o 

koronaviru. Jen 21 respondentů z 339 odpovědí hlasovalo pro zprávu z Deníku. 

 

 

Obrázek č.1: Rozpoznání dezinformací 
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Graf č. 17 

 

Poslední dvě otázky vztahující se čistě k výzkumnému problému se týkají 

sociálních sítí. První z dvojice otázek je zaměřena na vytváření mediálního obsahu. Zdali 

aktivně přispívají v mediálního sektoru nebo nikoliv. Na škále od 1-5 (na níž 1 jsou aktivní 

uživatelé a 5 pasivní uživatelé) se většina studentů řadí mezi pasivní uživatele. Celkem 79 

respondentů se vidí jako mírně aktivní uživatele, 48 z celkového počtu 339 respondentů se 

na škále ohodnotilo jako středně aktivní, 26 jich je více aktivní a pouhý jeden student se 

vidí jako velmi aktivní uživatel sociálních sítí. 

 

Graf č. 18  

 

 

Druhá z otázek na sociální sítě směřuje čistě k jejich pasivnímu užívání tzn. čtení 

příspěvků, vyhledávání zpráv, komunikace s kamarády, sdílení fotek a statusů, popřípadě 

videí a stories. Největší oblíbeností se může pyšnit YouTube s 305 uživateli, následovaný 
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Instagramem a Facebookem. Tato otázka jen poukazuje na sestupný trend Facebooku, 

který nahrazují progresivnější sítě s lepším audiovizuálním obsahem.  

 

Graf č. 19  

 

 

 

Následujících osm otázek je demografického charakteru. Jak již bylo uvedeno, 

dotazník vyplnilo celkem 229 dívek a 110 chlapců. Zajímaly mě ale i další údaje jako 

zájmy studentů, velikost obce, ze které pocházejí, vztahy v rodině, dosažené vzdělání 

rodičů, na jakou střední školu studenti docházejí a jestli vidí svoji budoucnost na vysoké 

škole.   

 

Graf č. 20  
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Z předešlých výsledků lze říci, že výzkumný vzorek studentů o veřejné dění 

zájem má a celkem se v mediálním světě dokáže orientovat. Zajímalo mě tedy, jak tito 

studenti tráví svůj volný čas a podle toho rozlišit, jestli je daná skupinka studentů spíš 

introvertní nebo extrovertní. Naprostá většina z nich tráví čas poslechem hudby (190 

zvolilo Rozhodně ano) nebo s kamarády (140). Další oblíbenou činností respondentů byl 

sport, méně z nich pak tráví čas čtením knihy nebo u počítače. Zřídka jsou za kulturou 

nebo si pustí televizi a nejméně z nich se věnuje nějaké výtvarné činnosti. Z grafu lze 

usoudit, že se jedná spíše o aktivnější skupinu lidí s větším podílem extrovertů.   

 

Graf č. 21  
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Vliv na informovanost lidí má také místo odkud pocházejí. Dá se předpokládat, že 

lidé z větších měst mají více příležitostí se mediálně vzdělávat, žijí v jiné sociální bublině, 

řeší jiné problémy než lidé z venkova apod. Grafický koláč znázorňuje, že se dotazník 

dostal, jak ke studentům z malých měst či vesnic, tak také do těch větších. Mapa odkud 

studenti pochází je tak značně diverzifikovaná.  

 

 

 Graf č. 22 

 

Prvotní názory každého jedince formuje jeho rodina. V jaké rodině člověk 

vyrůstá, jaké postoje v rodině převládají, socioekonomické zázemí, to vše ovlivňuje 

mladého člověka v jeho smýšlení a budoucnosti. Proto jsem do dotazníkového šetření 

zařadila otázku týkající se úplné/neúplné rodiny. Vzhledem k současnému trendu 

rozvodovosti jsem předpokládala, že bude neúplných rodin více než těch úplných. 

Nicméně, 262 respondentů uvedlo, že pochází z úplné rodiny, 69 z neúplné a v jednotkách 

poté studenti specifikovali své rodinné vztahy (adopce, nevlastní sourozenci apod.).  

 

Graf č. 23  
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Mezi další aspekty demografického výzkumu patří i nejvyšší dosažené vzdělání 

rodičů respondentů. S tímto údajem rovněž souvisí socioekonomické zázemí rodiny. 

Nejvíce studentů uvedlo, že jejich rodiče dosáhli středoškolského vzdělání s maturitou 

(128 studentů) a shodný počet respondentů hlasovalo, že jejich rodiče dosáhli 

vysokoškolského magisterského diplomu. Tyto dvě odpovědi v dotazníku převažovaly. 

Následovalo střední odborné vzdělání s výučním listem (celkem 37), bakalářské (20), 

vysokoškolské doktorské (15), vyšší odborné (8) a nejméně studentů mělo rodiče se 

základním vzděláním (3). 

 

Graf č. 24  

 

 

Poslední otázky se týkaly vzdělání dotazovaných studentů. Naprostá většina 

z nich dochází na gymnázium či střední odbornou školu s maturitou. Jen dva studenti byli 

z jiných škol, a to jeden z výučního oboru a druhý studuje kombinaci gymnázia a 

konzervatoře.  
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Graf č. 25 

 

 

Mezi studenty se drtivý počet z nich chystá hlásit na vysokou školu. Pouze 19 

z 339 vysokoškolské studium po maturitě vůbec neplánuje. Výsledek této otázky tedy 

hovoří jasně – dotazník se dostal ke snaživějším studentům.  

 

Graf č. 26 

 

V návaznosti na předešlou otázku jsem se studentů zeptala na jejich zaměření na 

vysoké škole. Studenti si mohli vybrat z vícero možností zaměření. Většina z dotázaných 

se bude hlásit na přírodovědné obory jako je např. biologie, farmacie, medicína, ekologie. 

Dále následovaly humanitní obory např. jazyky, filosofie, psychologie se 61 studenty, na 

technické obory se bude hlásit 49 studentů. Celkem 43 respondentů podá přihlášku na 

společenskovědní obory jako je např. ekonomie, žurnalistika nebo právo a 30 na 

pedagogické. Jen 17 studentů se bude hlásit na umělecké zaměření jako je herectví, zpěv, 

malba apod. a 30 studentů ještě není rozhodnuto, kam přesně se budou hlásit. Zbylé 

jednotky studentů specifikovaly svůj výběr vysoké školy, objevila se zde japanistika, 

práva, cestovní ruch a veterinární lékařství.  

 

Graf č. 27 
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Statisticky zpracovaná data jsem se pokusila interpretovat a sumarizovat do 

závěrečné zprávy v následujících odstavcích. Při konečném hodnocení jsem zohlednila 

předem stanovené cíle, výzkumnou otázku a hypotézy, které jsem popsala výše 

v metodologii práce. Dotazníkové šetření bych shrnula do tří částí – 1) zájem o veřejné 

dění, 2) mediální gramotnost, kritické myšlení a aktivní/pasivní přístup k médiím a 3) 

demografické údaje.  

Jako první bych zde zhodnotila část první, a to zájem dotázaných středoškoláků o 

veřejné dění. Jednalo se o první otázky, které měly otestovat, kde studenti čerpají 

informace, jaké zpravodajské weby čtou, které televizní kanály sledují, jaké weby považují 

za důvěryhodné a proč. Z těchto otázek vyplývá, že studenti nejčastěji čerpají informace na 

internetu, v televizi, a pak od svých nejbližších (rodina a kamarádi), občas se podívají na 

zprávy i na popud svých učitelů. Většinový zájem o veřejné dění potvrzuje i údaj, že 

z celkového vzorku 339 studentů nesleduje zpravodajství 52 respondentů. Nicméně toto 

číslo určitě není zanedbatelné, a proto jsem toto téma zahnula do kvalitativních rozhovorů. 

Ve druhé části, která se zabývala mediální gramotností a kritickým myšlením 

bych ráda zohlednila své hypotézy. U otázky, proč studenti důvěřují vybraným médiím, se 

často objevovaly názory, že se jimi vybraná média odkazují na další zdroje nebo se zpráva 

objevuje na více serverech. U této otázky také mohu potvrdit či vyvrátit první hypotézu, 

která tvrdí, že studenti si často ověřují informace pomocí sekundárních českých webů. 

Celkem 112 (33%) studentů z 339 ve své odpovědi zmínilo, že si ověřují informace. 

Nicméně 72 studentů se k otázce vůbec nevyjádřilo, což považuji za dost problematické 

vzhledem k výsledku otázky. Toto téma ještě jednou podrobím diskuzi. Při podobné otázce 

na toto téma – jak studenti přistupují k získaným informacím, si celkem 181 (53%) 
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studentů ověřuje zprávy ze sekundárních zdrojů. Druhá hypotéza, že studenti důvěřují 

každé zveřejněné zprávě se tedy nepotvrdila. Zdá se tedy, že studenti mají zájem si 

informace ověřovat. Nicméně jsem toto téma ještě zahnula do rozhovorů, abych definitivně 

potvrdila výsledek.  

S problematikou ověřování zpráv se pojí i sledování zahraničních zdrojů. Ty 

sleduje 138 studentů, naopak téměř 60 % z celkového výběru zahraniční zprávy nesleduje 

vůbec. Třetí hypotézu vztahující se ke sledování zahraničních webů tedy vyvracím. 

Poslední hypotéza se zabývá důvěrou v komerční vs. veřejnoprávní média. Z výsledků 

v dotazníku vyplývá, že 213 studentů (62,8 %) označilo web ČT24 za důvěryhodný, na 

druhém místě skončily Seznam Zprávy, které obdržely 157 hlasů (46,3 %). Podle tohoto 

výsledku mohu potvrdit, že studenti věří více veřejnoprávním médiím. I v otevřených 

otázkách se objevovalo, že většina studentů považuje veřejnoprávní média za seriózní 

zdroj informací.  Toto téma jsem také zařadila do individuálního rozhovoru.  

Na základě výpovědí v dotazníků se také pokusím odpovědět na hlavní 

výzkumnou otázku. Tu bych rozložila do dvou částí 1) dokáží si dotázaní studenti vyhledat 

věrohodné zprávy 2) jaké nástroje používají k tomu, aby zprávu označili za věrohodnou. 

Po první výzkumné části – dotazníkovém šetření mohu říci, že dotázaní studenti jsou 

schopni odhalit dezinformace, identifikují bulvární média a většina z nich je schopna 

vyjmenovat veřejnoprávní média. Co se týče nástrojů k rozpoznávání seriózních zpráv – 

studenti mají dostatečné znalosti k tomu, aby správně filtrovali informace. Ze zkoumaného 

vzorku respondentů mohu říci, že si studenti dokáží vyhledat věrohodné zprávy. Jak jsem 

však již předeslala, podrobím toto téma diskuzi.  

Další témata, která jsem si stanovila pro individuální rozhovory se studenty bude 

výuka mediální výchovy – zkušenosti a návrhy studentů, jak tento předmět zařadit do 

výuky, věnovat se budu také sociálním sítím. Většina studentů uvedla, že se řadí mezi 

pasivní konzumenty médií. Ráda bych tento okruh ještě rozvedla a prodiskutovala  témata 

– sdílení zpráv na Facebooku, Instagramu, Twitteru (retweet), komentovaní, zapojování se 

do diskuzí a jejich celkový zájem o veřejné dění.   

 

III.  Strategie sběru dat a okruhy pro kvalitativní polostrukturované rozhovory  

 

Na základě výsledku z dotazníkového šetření jsem sestavila soubor témat, o 

kterých jsem následně hovořila s 11 studenty středních škol – 8 dívkami a 3 chlapci, 
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z nichž 6 navštěvuje SOŠ, 4 jsou studenti gymnázia a jedna studentka konzervatoře. 

Rozhovory probíhaly hovorem přes Messenger a byly nahrávány. Na začátku každého 

rozhovoru jsem se představila – kdo jsem, kde studuji a jaké je téma mojí diplomové práce. 

Stejně tak jsem každému studentovi objasnila náležitosti interview. Vysvětlila jsem jim 

průběh a okruhy o kterých se budeme bavit. Byli obeznámeni s tím, že jejich identita 

zůstane pro výzkum v anonymitě. Všichni souhlasili s uvedením typu školy a pohlaví.  

Rozhovor jsem rozdělila na tři části. Otázky v první části se zaměřovaly na 

sociální sítě (pasivní/aktivní užívání), přispívání na sítě, diskuzní fóra, sdílení zpráv nebo 

komentování veřejného dění. Do druhé části, která byla pro rozhovor stěžejní, jsem 

zařadila otázky týkající se dezinformací ve zpravodajství, jejich rozpoznání, důvěru 

v média a ověřování zpráv. Poslední okruh se týkal mediální výchovy – současným stavem 

mediálního vzdělávání na českých školách, návrhy, jak by podle studentů taková výuka 

měla probíhat, a kam přesně ji ve vzdělávání zařadit. Každý rozhovor se však vedl 

individuálně a stejně tak se vedla i debata. Mimo přichystaných otázek jsem se studentů 

doptávala na jejich názory, pocity a požadovala jsem, aby si vždy obhájili svoje 

stanovisko. Pro vyhodnocení dotazníků jsem použila metodu zakotvené teorie a snažila se 

tak ze získaných dat vytvořit obecnější charakteristiky výpovědí.  

V první části rozhovoru, jsem studentů ptala na tyto otázky: 

1) Jaké sociální sítě používáte a jak často na ně přispíváte? 

2) Týkají se Vaše příspěvky veřejného děni? 

3) Zapojujete se do diskuzí na internetu? Pokud ano, kde – diskuzní fóra apod. 

 

Ve druhé části, která se týkala dezinformací a ověřování zpráv, jsem opět zvolila 

názorné ukázky textů, které měli studenti analyzovat, kriticky zhodnotit a rozhodnout se, 

který z nich šíří dezinformaci. Ptala jsem se jich na jazyk textů, styl, kterým jsou napsány, 

zda je uveden autor apod. Studentům jsem poslala dva obrázky. Oba texty nějakým 

způsobem hovoří o migraci v Evropě. Jeden z nich je z dezinformačního webu Česko 

Aktuálně a druhý z Aktuálně.cz. Na tyto dva texty jsem poté plynule navázala s otázkami 

týkající se rozeznání dezinformačních zdrojů, ověřování informací a důvěryhodnosti médií.  

 

Obrázek č. 2. Zpráva z Aktuálně.cz 
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Obrázek č. 3. Zpráva z dezinformačního webu 
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Na předcházející dva texty jsem poté plynule navázala s otázkami týkající se 

rozeznání dezinformačních zdrojů, ověřování informací a důvěryhodnosti médií. 

 

1) Jak se pozná takový dezinformační web? 

2) Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

3) Která česká média podle Vašeho názoru poskytují kvalitní zpravodajství a 

proč? 

4) Uveďte 2 až 3 zdroje zpravodajství, kterým nedůvěřujete a proč? 

5) Když se setkáte se zprávou, na jaký web si ji jdete ověřit a proč? Ověřujete 

vůbec nějaké zprávy a proč? 

 

Závěrečná část individuálního rozhovoru se týkala výuky mediální výchovy na 

školách, jelikož toto téma úzce souvisí s mediální gramotností a kritickým myšlením. 

Mediálně nevzdělaná společnost může být důsledkem nedostatečné mediální výchovy na 

školách. Moje otázky směřovaly k tomu, zda studenti absolvovali nějakou formu mediální 

výchovy, či už jako samostatný předmět nebo okrajově v nějaké jiné hodině nebo formou 

přednášek od externisty. Dále jsem se jich ptala na to, jak by tento předmět zařadili do 

výuky a kdy.  

1) Jak probíhá/ probíhala mediální výchova na Vaší škole? (Byla výuka součástí 

nějakého jiného předmětu nebo jako samostatný předmět, popř. kde jste se 

mediálně vzdělávali). 

2) Jak by podle Vás měla být koncipovaná/vyučovaná mediální výchova – od 

jaké třídy, jakou formou?  

 

IV. Vyhodnocení kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů 

 

Pro analýzu dat kvalitativní části své práce jsem zvolila metodu zakotvené teorie. 

Cílem výzkumu, který vychází ze strategie zakotvené teorie, je pomocí daných postupů 

rozklíčovat data a dobrat se tak i k tomu, co je za nimi. Vznikající teorie je zakotvená 

v datech získaných během výzkumu. Jedná se o induktivně odvozenou teorii. (Hendl 2008: 

123).  

Celkem 11 individuálních rozhovorů jsem přepsala a v získaném přepisu dat jsem 

se snažila najít podobnosti, které bych mohla zobecnit. Jak už jsem zmínila výše, tuto část 

výzkumu jsem rozdělila na 3 okruhy, z nichž měl každý své podotázky. Některé rozhovory 
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šly více do hloubky, některé méně, záleželo na konkrétním studentovi a jeho 

komunikačních schopnostech.   

V prvním okruhu otázek, které se zaměřovaly na aktivitu na sociálních sítích a 

zapojování se do diskuzí o veřejném dění, jsem se často setkala s odpovědí, že jsou 

studenti pouze pasivními uživateli sociálních platforem. Všichni jsou sice zaregistrovaní 

alespoň na dvou sítích, nicméně přispívají velmi zřídka, a pokud vůbec, jsou jejich 

příspěvky čistě osobního rázu. Stejně tak všichni dotázaní mají povědomí o diskuzích na 

zpravodajských webech a vyjádřeních politiků, ale nekomentují je. Většina z nich mi 

sdělila, že nemají potřebu zapojovat se do politických diskuzí, kde diskutující nechtějí 

akceptovat jiný názor než ten jejich. Dva studenti z celkových jedenácti se aktivně zapojují 

do diskuzí na komunální úrovni a uzavřených facebookových stránkách. Celostátní 

politika, pokud se jich vyloženě netýká, je ale nezajímá. Zájem studentů o veřejné dění 

však zvedlo zavedení nouzového stavu v souvislosti s novým typem koronaviru. Zvýšený 

zájem projevili především maturanti, kterých se tato situace přímo dotýká. Podle tohoto 

okruhu bych studenty označila za pasivní sledující. Většinou mají přehled o tom, co se 

kolem nich děje, zaslechnou to od kamarádů, přečtou si zprávy, ale nepotřebují to sdílet či 

se k tomu nějak vyjadřovat.  

Druhá část se věnovala dezinformacím. Hned na úvod této části jsem studentům 

poslala dva texty, respektive jejich úryvky. Sedm studentů označilo zprávu z Česko 

aktuálně za dezinformační, dva se domnívali, že dezinformace je z Aktuálně.cz a dva 

studenti pokládali za dezinformační obě zprávy. V rámci kritického myšlení jsem se se 

studenty snažila rozebrat jazyk textů, styl, jakým jsou články napsány, vizuální stránku 

webu, autora textu apod. Studentům jsem nechala pár minut, aby si ukázky pročetli a něco 

mi o nich pověděli. Snad pro všechny respondenty bylo téma migrace lákavé a měli 

k němu co říct i mimo otázky. Nicméně při komparaci daných ukázek textů studenti 

odpovídali velmi protichůdně. Někteří odpověděli, že se v článku z Česko aktuálně 

objevuje hovorový jazyk a je z něj patrná určitá neprofesionalita, ale jiní se domnívali, že 

je článek napsán oborně spisovnou češtinou. Pro některé byla tato zpráva chaotická, 

zaujatá, citově zabarvená, se zbytečně dlouhým titulkem, s nicneříkajícím obsahem – 

nenese žádnou informaci, nemá vypovídající hodnotu. Další zase argumentovali tím, že se 

nemohou rozhodnout pro jeden článek, který jim připadá serióznější, protože tu informaci 

mají jen z jednoho zdroje, a ještě by si to potřebovali ověřit někde jinde. Zpráva 

z Aktuálně.cz, která se týkala sankcí pro Česko za nepřijetí migračních kvót, se setkala 
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s pozitivnějšími ohlasy. Většina studentů okomentovala článek jako serióznější oproti textu 

z Česko aktuálně. I vzhledem k tomu, že se jedná o známější zdroj, než tomu bylo 

v prvním případě. Jazyk je odbornější, text je srozumitelnější, podává informaci a není 

subjektivně ovlivněn smýšlením jeho autora. Nicméně i tato ukázka se setkala s kritikou, 

byť v menší míře. Několika respondentům přišel text útočný, s cílem udat ty, kteří nesplnili 

kvóty.  

U tohoto praktického příkladu jsem se setkala s mnoha rozporuplnými názory. 

V pár případech si odporovali i sami studenti. Uvedli, že je zpráva z Aktuálně.cz lépe a 

srozumitelněji napsaná, ale zároveň, že je daná problematika málo vysvětlena, tudíž se 

domnívají, že je to dezinformace. Na druhé straně článek z Česko aktuálně, i přes svérázný 

jazyk a celkově text, který byl podle některých chaotický a nicneříkající, označili za 

důvěryhodný. Z tohoto pozorování jsem usoudila, že studenti jsou sice schopni analyzovat 

text, dokáží rozpoznat, zda je v textu něco špatně nebo tam nesedí. Nicméně řada z nich 

neuměla vysvětlit, proč si myslí, že zrovna ona zpráva je dezinformační. Neznali 

náležitosti dezinformačních zpráv. Při hodnocení, ale i ověřování zpráv dá většina 

respondentů zkrátka na svoji intuici nebo vychází z předešlých zkušeností s daným 

zdrojem, velkou roli hraje také popularita média. Vliv na sledování konkrétních 

zpravodajských zdrojů má také rodina, která adolescentům tvaruje názory.  

Následující otázky navazovaly na předešlou úlohu s rozpoznáváním dezinformací. 

Na otázku, jak se podle nich pozná dezinformační web odpovídali většinou podle 

předešlých textů. Respondenti uvedli, že dezinformaci poznají už podle titulku, většinou už 

první dojem z článku navodí pochybnosti. Dále podle nich fake news ovlivňují názory lidí 

– manipulují, jsou psány hovorovým jazykem, na stránkách se objevuje vyskakující 

reklama, kontrastní grafika webové, stránky chybí autor článku. Nikdo však nezmínil, že 

se dezinformační a poplašné weby neodkazují na původní zdroj informace. A málokdo 

hledal, jestli je pod zprávou podepsán nějaký autor.  

U další otázky, která se týkala výskytu dezinformací, panovala naprostá shoda 

odpovědí. Všichni respondenti se domnívají, že se s fake news setkáváme nejčastěji na 

internetu, konkrétně na sociálních sítích a většinou se tak podle nich děje prostřednictvím 

řetězových zpráv. Všichni tedy ví, kde je potřeba být obezřetnější. Nejzásadnější u těchto 

fakt news na sociálních sítích je jejich schopnost se v mžiku dostat k velké skupině 

uživatelů. Právě sdílení a rychlost je činí velmi nebezpečné.  
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Za kvalitní zpravodajství považují studenti většinou Českou televizi. Mnozí 

argumentovali, že právě zprávy na ČT jsou nejpřehlednější a nejsrozumitelnější. Zejména 

v  období nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii podává nejkvalitnější informace 

na rozdíl od konkurence. Tyto informace následně ani nemají potřebu ověřovat. Naopak 

mezi nedůvěryhodnými zdroji je objevily zejména bulvární noviny. Některé informační 

zdroje vyvolaly rozporuplné dojmy. Novinky.cz a iDNES označili někteří studenti za 

důvěryhodné, ale jiní je za seriózní nepovažovali.  

S ověřováním zpráv této skupinky studentů to bylo také velmi individuální. 

Většina mi potvrdila, že si ověřují zejména to, co je v jejich zájmu (otevření autoškol, 

maturitní zkoušky). Když se obecně setkají s nějakou novou informací, ověřit si ji půjde 

asi polovina z nich, pokud se jich daná informace vyloženě netýká. Ověřování probíhá tak, 

že si student zadá klíčová slova do internetového vyhledavače a zjišťuje, jestli se daná 

informace objevuje i na jiných serverech. Obecně však mají studenti tendenci si hledat i 

sekundární zdroje – většina je zvyklá ze školy, kde musí pracovat s více zdroji pro různé 

seminární práce apod. Velmi okrajově jsem se poté ptala na ověřování informací ze 

zahraničních zdrojů. Po předchozím velmi jednoznačném výsledku u dotazníkového 

šetření jsem se studentů ptala jen namátkově. Potvrdilo se, že zahraniční weby nesledují. 

Jako argument uvedli, že nemají takovou jazykovou vybavenost. 

Otázky z okruhu mediální výchovy v Čechách se týkaly samostatné výuky, 

zařazení do studijního plánu, ale i budoucnosti tohoto předmětu. Ani v jednom případě 

jsem se nesetkala, že by se mediální výchova vyučovala jako samostatný předmět. Většina 

studentů si o médiích ale něco málo řekla v ostatních předmětech – občanská výchova, 

informatika nebo na středních školách v základech společenských věd. Jiní se setkali pouze 

s přednáškou na toto téma. Podle mnohých také záleží mediální výuka na zájmu 

samotného vyučujícího. Někteří vyučující jsou do této problematiky zainteresováni více, 

někteří ji proberou jen velmi okrajově nebo vůbec. Je to dáno tím, že mediální výchova 

nemá na školách pevné zakotvení. Z toho vyplynulo, že většina studentů musí 

samovzdělávat a poznávat internetové prostředí metodou pokus omyl. Namátkově jsem se 

ptala, zda jsou schopni vysvětlit rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii nebo 

jak se od sebe liší bulvární a dezinformační weby. Logicky ti, kteří se však s nějakou 

formou výuky mediální výchovy setkali, odpovídali lépe než ti, kteří ji nikdy neměli. 

Dále jsem se studentů ptala na jejich vlastní názor ohledně tohoto předmětu. Kdy 

by se podle nich měla zařadit mediální výchova do vzdělávacího procesu a jestli vůbec. 
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Všichni se shodli na tom, že znalost mediálního prostředí je důležitá a všichni by nějakou 

formu výuky ocenili. Design výuky se ale velmi lišila. Jedni by si přáli samostatný 

předmět, druzí by byli spokojeni se zařazením do jiného předmětu a dalším by stačilo pár 

přednášek. Drtivá většina by výuku zařadila na základní školu kolem 10-12 let, což 

odpovídá konci prvního a začátku druhého stupně. V tomto věku jsou děti podle 

respondentů nejnáchylnější na manipulaci na internetu a měly by dostat do podvědomí 

základní znalosti ohledně dezinformací, bezpečnosti na internetu a mediálního prostředí.  

V celkovém shrnutí se opět obracím na předem vytyčené hypotézy a výzkumnou 

otázku. Podle individuálních rozhovorů mohu potvrdit, že studenti si ve většině 

dohledávají informace pomocí sekundárních českých webů. Naproti tomu určitě nevěří 

každé zveřejněné zprávě nehledě na její zdroj, ale vybírají si seriózní zpravodajství. Každý 

respondent uvedl „své“ důvěryhodné a nedůvěryhodné prameny. Mezi ty důvěryhodné 

jmenovali téměř vždy zpravodajství ČT i vzhledem k situaci ohledně nemoci COVID- 19. 

Domnívali se, že právě toto zpravodajství produkuje nejkvalitnější informace. Z toho lze 

usoudit, že ve většině mají respondenti opravdu větší důvěru k veřejnoprávním médiím než 

k soukromým.  

Aby studenti označili zprávu za věrohodnou, musí se tato zpráva vyskytovat na 

webu, který pokládají za seriózní či se objevovat na jiných stránkách. Dále také záleží na 

jejich osobní zkušenosti, ze které poté vycházejí. To, co je pro daného studenta seriózní, 

z velké části určuje jeho rodina a blízcí. Mnozí mi odpověděli: „Považuji tento web za 

důvěryhodný, protože mi to doporučili moji rodiče.“ Velké slovo však mají také učitelé, 

kteří podporují zájem těchto žáků o mediální prostor, učí je kritickému myšlení a 

prohlubují mediální gramotnost.  

Metodou zakotvené teorie lze tyto rozhovory se studenty charakterizovat 

následovně. V prvním okruhu se objevovala určitá pasivita na sociálních sítích ve smyslu 

sledování a zapojování se do debat o veřejném dění. Ve druhé části, a to rozpoznávání 

dezinformací se řídí většinou svým vlastním pocitem, dokáží ukázat na zprávu „kde jim 

něco nesedí“, ale neumí si obhájit svůj názor. Často docházelo k protimluvě. V tomto 

okruhu vidím intuici, ale také rozpor v názorech respondentů. Poslední okruh týkající se 

výuky mediální výchovy mohu označit slovem laxnost. Mediální výchova v českém 

školském systému ještě zkrátka nemá takovou tradici jako je to např. ve Skandinávii. Podle 

vyjádření studentů, přistupují učitelé k tomuto předmětu podle toho, jestli je v jejich 

osobním zájmu nebo ne. Do budoucna je zcela jistě na čem pracovat.  
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Závěr 
 

V této magisterské diplomové práci jsem se věnovala výzkumu mediální 

gramotnosti a kritického myšlení studentů středních škol. S rozmachem internetu, a 

především sociálních sítí se sdílení informací stalo běžnou rutinou většiny lidí. Ne každá 

taková zpráva však může být pravdivá. Schopnost kritického myšlení se v dnešní době 

stala zcela kruciální pro identifikaci poplašných, panických zpráv. Adolescenti žijí tzv. 

online světem každý den. Téměř neustále se setkávají s informacemi na Facebooku, 

Instagramu, ale i na různých portálech nebo zpravodajských webech. Mým úkolem bylo 

zjistit, zda si dokáží vyhledat kvalitní informace, zda rozpoznají dezinformaci a jaké 

nástroje k tomu používají.  

V teoretické části jsem nastínila mediální pojmy, ze kterých jsem poté částečně 

vycházela při sestavování dotazníku a individuálních polostrukturovaných rozhovorů. Dále 

jsem se zmínila o také o tom, že mediální gramotnost už jako taková sama o sobě nestačí. 

Podle autorky Nicole Cooke je v dnešní době stejně důležitá i digitální a informační 

gramotnost, protože většina veřejného dění se odehrává na sítích. Podle dalšího autora 

Manfreda Spitzera lidé přestali zapalovat mozkové závity a zlenivěli, protože vše dostanou 

tzv. na jeden klik myší. Všechny informace se k nim dostanou automaticky, nemusí se 

tudíž pracně pídit po pravdě např. v knihách či odborných časopisech. 

Zmínila jsem se také o implementaci mediální výchovy do vzdělávacích osnov. Je 

potřeba, aby se tento předmět zařadil do běžného vyučování a rozvíjel v žácích analytické 

schopnosti, podporoval jejich kreativitu, ale hlavně schopnost kritického uvažování, 

argumentace. V neposlední řadě by žáci měli mít alespoň základní znalosti co se týče 

českého mediálního systému. Je to předmět, který mladistvým pomůže s orientací 

v nepřeberném množství informací, které se doslýchají ze všech stran.  

Pro účely výzkumu mediální gramotnosti dotázaných středoškolských studentů 

jsem zvolila metodu dotazníkového šetření a z něj vzešlé odpovědi jsem ještě podrobila 

individuálním rozhovorům, které šly více do hloubky tématu. Cílem práce bylo změřit 

mediální gramotnost studentů středních škol, zda jsou schopni kriticky uvažovat nad 

zpravodajskými články. V obou případech jsem oslovila jak školy, tak i jednotlivé studenty 

napříč ČR z různých studijních oborů.  
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Jak jsem již uvedla v úvodu této práce, z důvodu probíhající pandemie a vládním 

restrikcím se mi nepodařilo zajistit dostatečnou reprezentativitu výzkumného vzorku 

studentů, tudíž nelze závěry této práce zobecnit. Nicméně i tak tato práce může sloužit jako 

odrazový můstek pro další akademické práce.   

V první části výzkumu – dotazníku sice drtivá většina uměla rozpoznat 

dezinformaci, nicméně při druhé části výzkumu – rozhovorech už to tak jednoznačné 

nebylo. Určitě vidím rozdíl zejména v tom, že při rozhovorech jsem se studentů ptala 

přímo, u dotazníku měli neomezené množství času si o zprávě něco zjistit. Mnoho studentů 

tápe v tom, že možná sice umí rozpoznat fake news, ale neumějí je oběcně definovat. 

Analýza článku pro ně sice není ničím cizím, nicméně se rozbor textu u dezinformační 

zprávy úplně neshodoval s obecnou charakteristikou dezinformace. Většina studentů 

jednala podle své vlastní intuice. Stěžejní je potom jejich zájem o veřejné dění. Ten u nich 

může podpořit jejich rodina, kamarádi, ale také učitelé. Z dotazníku, ale i z rozhovorů 

vyplynulo, že adolescenti se nechají ovlivnit tím, co sleduje jejich rodina, blízcí nebo 

zkrátka ti, kterým důvěřují. Podle toho se orientují při vyhodnocování získaných informací 

z médií. Většina z nich má vícero zdrojů, kterým důvěřuje a zprávy tak kontroluje právě na 

těchto webech.  

Dále bych ještě kromě popisu získaných dat zmínila metodu zakotvené teorie, 

podle které jsem se snažila kódovat jednotlivé okruhy otázek u polostrukturovaných 

rozhovorů. Z prvního okruhu vzešla jistá pasivita vzhledem k zájmu o veřejné dění a 

aktivní participaci v komentářích, diskuzích a na sociálních sítích. Ve druhém okruhu, 

který se vztahoval právě k zodpovězení hypotéz a výzkumné otázky vzešly dva pojmy, a to 

intuice a rozpor při označování dezinformací. Poslední probíraný okruh se studenty však 

odkryl laxnost ve školním přístupu k mediální výuce. Mohu říci, že čeští adolescenti mají 

nezbytně nutné znalosti, zejména, co se týče odhalování určitých jevů v textu, ale neví 

úplně přesně, jak dané informace uchopit a zařadit.  

Mezi dotazovanými studenty se však našly výjimky. Ti, kteří si aktivně 

vyhledávají zprávy samozřejmě umí lépe rozklíčovat dezinformace a najít si tak kvalitní 

zdroje. Každopádně se tak děje v drtivé většině pouze při samostudiu. Podle výpovědí 

v individuálních rozhovorech mají školy velké mezery ve výuce mediální výchovy. 

Studenti by však rádi přivítali intenzivnější formu výuky. Nutno dodat, že by to mohlo 

posunout mediální gramotnost českých studentů směrem k lepšímu.  
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Summary 
 

In this thesis, I focused on the media analysis, concretely research of the media 

literacy of high school students. With the rise of the Internet and especially social 

networks, information sharing has become a common routine for a lot of people. However, 

not every news can be true. The ability of critical thinking has become crucial nowadays. 

To be educated and know the base of the media is very important in identifying alarming 

and panic messages. Adolescents live in the so-called online world every day. They are 

almost constantly confronted with news on Facebook, Instagram, but also on various 

portals and news websites. My task was to find out if they can find quality information, if 

they recognize misinformation and what tolls they use to do so.  

In the theoretical part, I outlined the media concepts, which I then partly used to 

compile a questionnaire and individual semi-structured interviews. I also mentioned that 

media literacy alone is no longer enough. According to the author Nicole Cooke, digital 

and information literacy is just as important today, because most public events take place 

online. According to another author, Manfred Spitzer, people stopped igniting the brain 

threads and became lazy, because they get everything just with the one click on the 

computer. All information is accessed automatically, so you don’t have to work hard to 

find the truth, for example to search in books or magazines.  

I also mentioned the implementation of media education in the curriculum. It is 

necessary for this subject to be included in regular teaching and to develop analytical skills 

in students, to support their creativity, but mainly the ability of critical thinking and 

argumentation. Last but not least, students should have at least a basic knowledge of the 

Czech media system. It is a subject that will help adolescents to orientate themselves in the 

inexhaustible amount of information that heard from all sides. 

For the purposes of research into the media literacy of high school students, I 

chose the method of a questionnaire survey and I also subjected the answers from it to 

individual interviews, which went more in depth. The aim of the work was to measure the 

media literacy of high school students, whether they are able to think critically about news 

articles. In both cases of the research, I tried to ensure the greatest possible 
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representativeness of the sample – I addressed schools and students across the Czech 

Republic from various fields of study.  

In the first part of the research – the questionnaire, the majority of students were 

able to recognize misinformation, but in the second part of the research – interviews it was 

not so clear. I certainly see the difference especially in the fact that during interviews I 

confronted students directly, so they had no time to find any information about it. In the 

questionnaire, they could have done that. Many students feel that they may recognize fake 

news, but they cannot define it. Although the analysis of the article is nothing foreign to 

them. They have done it at school. A lot of students defined fake news by their own 

intuition. Their interest in public affairs is strongly supported by family, teachers. The 

research showed that adolescents are influenced by what their family watches or what 

media they trust. According to this, they orient themselves in the evaluation of the 

information obtained from the media. Most of them have several sources they trust and 

check the news on those websites.  

Furthermore, I would mention the method of grounded theory, according to which 

I tried to code individual areas of semi-structured interviews. From the first part of 

interviews came some kind of passivity due to the interest in public affairs. They do not 

usually participate in discussions or do not share the news. In the second part of the 

interviews, which is related to the answering the hypotheses and research question, I would 

like to mention two terms – intuition and contradiction in the evaluation of 

misinformation. However, the last area which was discussed with students revealed laxity 

in Czech schools in case of media education. The media education depends on teacher’s 

interest in most cases. Schools have large gaps in the teaching of media education. 

However, students would like to welcome a more intensive form of teaching. The 

improvement of this subject could shift the media literacy of Czech students towards the 

better.  
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Kritické myšlení studentů středních škol, úroveň 

mediální gramotnosti 

 

Milá studentko, milý studente, 

 

jsme rádi, že jste se dostal/a k tomuto dotazníku, díky kterému se snažíme zjistit 

úroveň mediální gramotnosti na středních školách. Dotazník je anonymní a zabere 

jen chvilku. Budeme velmi rádi za každou odpověď. 

 

1) Z jakých všech zdrojů se dozvídáte informace o veřejném dění? 

(Zakřížkujte) 

o Internet 

o Noviny 

o Televize 

o Rádio 

o Kamarádi 

o Rodina 

o Učitelé 

o Jinde (napište kde) … 

 

2) Jaké všechny noviny/zpravodajské weby čtete?  

o Seznam Zprávy 

o Mladá fronta/ iDnes.cz 

o iRozhlas.cz 

o DVTV 

o Blesk.cz 

o Právo/Novinky.cz 

o Web ČT24 
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o Hospodářské noviny/Aktuálně.cz 

o Respekt 

o Deník N 

o Aeronet 

o Zpravodajství nesleduji 

 

3) Jaké noviny či zpravodajské weby považujete za důvěryhodné?  

o Seznam Zprávy  

o Mladá fronta/ iDnes.cz 

o iRozhlas.cz 

o DVTV 

o Blesk.cz 

o Právo/Novinky.cz 

o Web ČT24 

o Hospodářské noviny/Aktuálně.cz 

o Respekt 

o Deník N 

o Aeronet 

o Žádné z uvedených 

 

4) Proč vybrané zpravodajské weby považujete za důvěryhodné? (odpovězte 

ve větách) 

 

 

 

 

5) Jaké všechny televizní kanály sledujete? 

o ČT1 

o ČT2 
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o ČT Sport 

o ČT24 

o TV Nova 

o Nova 2  

o Nova Cinema 

o TV Prima 

o TV Barrandov 

o Prima Cool 

o Óčko 

 

6) Jak přistupujete ke zprávě, kterou získáte z médií?  

o Zpráva je pro mě důvěryhodná 

o Zpráva je pro mě důvěryhodná, jen v některých případech dohledávám 

další informace 

o Přijímám zprávu jako základní informaci, ke které si vždy dohledávám 

další souvislosti 

o Zpravodajství nesleduji 

 

7) Sledujete zahraniční weby?  

o Ano 

o Ne 

 

8) Pokud ano, jaké? 

o CNN 

o BBC 

o Independent 

o The Economist 

o The Guardian 

o Reuters 
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o AP 

o Jiné (napište) … 

 

9) Domníváte se, že média mohou mít manipulativní účinek? (Vyberte na škále 

odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

 

10) Domníváte se, že média formují Vaše názory? (Vyberte na škále odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

11) Souhlasíte, že média mohou formovat názory ostatních lidí? (Vyberte na 

škále odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

 

12) Domníváte se, že vlastnictví médií může ovlivňovat jejich mediální obsah? 

(Vyberte na škále odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

 

13) Pokud jste zaznamenali takový případ, napište:  

 

a) o jaké média šlo …  

 

 

 

 

b) čeho se ta zpráva týkala … 

 

 

 

 

14) Která média v ČR jsou veřejnoprávní? Vyberte všechny správné možnosti 

o Česká televize 

o Mladá fronta 
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o Lidové noviny 

o Český rozhlas 

o Sputnik Zprávy 

o Deník Blesk 

o TV Nova 

o Aeronet 

o Žádné z uvedených 

 

15) Která z uvedených médií považujete za bulvární? Vyberte všechny správné 

možnosti 

o iDNES.cz 

o Blesk 

o Novinky.cz 

o Seznam Zprávy 

o Aktuálně.cz 

o Aha! 

o Česká televize 

 

16) U kterého obrázku se jedná o dezinformaci? (U každého obrázku 

zakroužkujte jednu z možností)  

 

a) Ano/Ne                                                                 b) Ano/Ne 
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17) Vytváříte vlastní mediální obsah? (aktivní uživatel = vlastní tvorba 

v mediálním sektoru, např. videa na YouTube, Influencer na Instagramu 

apod.) 

o Rozhodně aktivní 

o Spíše aktivní 

o Ani aktivní, ani pasivní 

o Spíše pasivní 

o Rozhodně pasivní 

 

18) Jaké všechny sociální sítě užíváte? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Tik Tok 

o SnapChat 

o YouTube 

o Jiné (napište) … 

o Žádné z uvedených 

 

19) Jste: 

o Muž 

o Žena 

 

20) Jak trávíte volný čas?  

 

 Rozhodně 

ano 

Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 

s kamarády     

u počítače     

čtení knihy     
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sport     

kultura 

(kino) 

    

 

 

 

 

 

21) Jaký počet obyvatel má obec, ve které bydlíte? 

o do 1 000 obyvatel 

o 1 001 až 5 000 obyvatel 

o 5 001 až 20 000 obyvatel 

o 20 001 až 50 000 obyvatel 

o 50 001 až 100 000 obyvatel 

o více než 100 000 obyvatel 

 

22) Pocházíte z: 

o Úplné rodiny 

o Neúplné rodiny 

o Jiné (napište) … 

 

23) Nejvyšší dosažené vzdělání Vašich rodičů:  

Pokud rodiče dosáhli různých stupňů vzdělání, uveďte toho z rodičů, který dosáhl 

vyššího vzdělání. 

 

o Základní 

o Střední odborné s výučním listem 

o Středoškolské s maturitou 

o Vyšší odborné (DiS.) 

o Bakalářské 

o Vysokoškolské magisterské 

o Vysokoškolské doktorské 
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24) Na jakou střední školu docházíte?  

o Střední odborná škola zakončená výučním listem 

o Střední odborná škola zakončená maturitou 

o Konzervatoř 

o Lyceum 

o Gymnázium 

o Jiná SŠ (napište) … 

 

25) Plánujete se hlásit na vysokou školu?  

o Ano 

o Ne 

 

26) Pokud v předchozí otázce odpovídáte Ano, na jaké zaměření se budete 

hlásit? 

 

o Humanitní (např. jazyky, filosofie, psychologie, genderová studia, 

náboženství apod.) 

o Společenskovědní (např. ekonomie, sociologie, sociální péče, 

politologie, žurnalistika apod.) 

o Přírodovědné (např. biologie, farmacie, medicína, ekologie apod.) 

o Technické (např. informační technologie, doprava, strojírenství apod.) 

o Pedagogické (např. učitelství apod.) 

o Umělecké (např. herectví, zpěv, malba apod.) 

o Jiné, uveďte … 

o Nevím, v tuto chvíli jsem o tom ještě nepřemýšlel/a 
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Přepis nahrávaných rozhovorů  

 

 

Žena, gymnázium 

 

- Na jaké sociální sítě přispíváš? Máš Twitter nebo Instagram? 

 

Instagram mám, Twitter ne. Přítel má Twitter, kde sleduje politiku, Babiše, tak mi 

to občas ukáže. Ale já sama šla na Twitter a zajímala se o to, tak to vůbec. Na 

Instagramu sdílím jenom osobní věci.  

 

- A co třeba zapojování do nějakých diskuzí pod články na IDNES, Novinkách? 

 

Tak do takových diskuzí se nezapojuji. Věřím důvěryhodnějším zdrojům, než jsou 

IDNES a Novinky.cz. 

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

To je zapeklitý. 

 

- Tak se na to podíváme nějak společně. Slyšela jsi o tom prvním webu (Česko 

aktuálně)? 

Ne, jen o tom druhým Aktuálně.cz, Aktuálně.cz znám. 

 

- Co si myslíš o tom prvním textu, našla bys tam něco zajímavého? 

No, ten text mi přijde takový hovorovější, třeba to „maloměšťáků“ a takovýhle, že 

byly „špinavé a patlaly se ve vlastních výkalech“ to by asi normální člověk 

nenapsal. Je to napsaný takovou hovorovou řečí. 

 

- Který článek z těch dvou bys zveřejnila? 
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Já bych zveřejnila tu druhou z Aktuálně.cz, že Česko nesplnilo své povinnosti 

v rámci kvót. Působí důvěryhodněji. 

 

- Slyšela jsi o tom, o uprchlických kvótách pro ČR?  

Neslyšela. 

 

- Poskytuje ten první článek nějakou informaci? 

No, ne. Ten druhý z Aktuálně.cz ano. 

 

- Jaká média považuješ za kvalitní zdroje informací? Vidíš nějaké rozdíly mezi 

soukromými a veřejnoprávními médii? 

Já si myslím, že jsou známější a rozlehlejší ty veřejnoprávní média. O nich 

mnohem víc slyším než o těch soukromých médiích. O těch soukromých moc 

nemám ponětí. 

 

- Která média ti přijdou jako kvalitní zdroj informací?  

Dívám se na Seznam zprávy a ČT24 a ty považuju za věrohodný.  

 

- Proč si myslíš, že zrovna Seznam Zprávy mají důvěryhodné zpravodajství? 

Ne všechny zprávy tam považuju za věrohodné, třeba takový bulvár tam vůbec 

nesleduju. Ale nevím, většinou mi přijde, že ty články tam mají co říct. Třeba teď 

z hlediska toho koronaviru tam jsou pravdivé informace. Dívala jsem se i na jiné 

weby a dočetla jsem se stejné věci.  

 

- Kterým médiím vůbec nedůvěřuješ a proč? 

No, tak TV Nova. Mi přijde, že tam často dávají nedůležitý zprávy, který nejsou 

pro lidi přínosný ničím. Dávají tam takový, aby měli sledovanost. Nic víc mě 

nenapadá.  

 

- Jak poznáš dezinformaci? 

U tady těch fake news se oni snaží hodně ovlivňovat názor lidí, aby byl stejný jako 

ten jejich. Vyskytuje se tam nabádání na ten jejich názor většinou. Taky že tam 

třeba používají nějaký hovorový jazyk a není to na odbornější úrovni ten text.  
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Kdybych chtěla napsat já nějaký normální článek, tak bych se snažila ho psát víc 

odborněji a nedávala bych tam ty hovorový výrazy. 

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

Na nějakých sociálních sítích, a i v TV, jak je Nova a tak. No asi takhle. 

 

- Když se doslechneš nějakou novou zprávu, jdeš si ji ověřit nebo ji přijmeš takovou, 

jaká se vydala třeba na těch seznam zprávách? 

Většinou si to ověřím na více zdrojích, když mám možnost, tak se kouknu na dvou 

různých portálech, abych to mohla srovnat. A abych věděla, že je to fakt pravá 

zpráva. Občas o tom hovořím s kamarády. 

 

- Měli jste někdy mediální výchovu zakomponovanou do výuky na ZŠ, SŠ?  

Možná jsme měli i nějakou přednášku o fake news na střední, to bylo jednou. Jinak nic, co 

by se vyučovalo. Na ZŠ nic, ale uvítala bych, abychom měli nějaké debaty na toto 

téma. 

 

- Která skupina lidí se dá nejvíc zmanipulovat médii? 

Důchodci, kteří uvěří všem šmejdům. 

 

Muž, SOŠ  

 

- Máš Twitter nebo Instagram?  

 

Ne, jenom Facebook 

 

- Zapojuješ se tam do nějakých diskuzí? 

 

Ne, vůbec, na Facebooku jsem jen na Messengeru. Nechodím na zpravodajské 

nechodím. Chodím na IT diskuzní fóra – technické fórum, kdo co potřebuje, jak 

poradit, opravit a podobně. 

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 
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1. Česko Aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Tak ten druhý článek z Aktuálně.cz má nějakou hodnotu. Ten první článek je do očí 

bijící jen ten titulek. První je psaný s tím… je nesmyslný. Text je citově zabarvený 

– maloměšťáci. Druhý článek na mě působí tak normálně, že je to článek na 

Aktuálně, dá mi to ty informace. Nevidím na tom nic, co by mi vadilo. Ten první 

šíří dezinformace, hlavně tím stylem, jak je napsán, jak tam popisují ten islám – 

cítím z toho článku, že to doopravdy není úplně tak, jak to ten člověk popisuje. Asi 

to nebude všechno pravdivé. Kdyby to bylo na internetu, tak bych si přečetl ten 

titulek, ale dál bych to už vůbec nečetl.  

 

- Setkal ses s podobným článkem na internetu? 

Viděl jsem pár takových článků na Deník sport. 

 

- Jak se pozná takový dezinformační web? 

Je těžké to poznat. Většinou to poznám podle titulku. Já většinou nečtu takové 

zpravodajské články, čtu BBC a ověřené weby, ne takové pochybné jako je třeba 

IDNES. 

 

- Kde se setkáváme nejvíc s fake news? 

Na Facebooku a takových těch stránkách, kde bannery nabízejí přípravky, jak 

zázračně zhubnout nebo jak se za noc naučit nový jazyk a tak. Na takových je 

právě hodně falešných a zavádějících informací. Dále na YouTube – jsou tam taky 

takové pochybné věci.  

 

- Myslíš tedy, že jsou sociální sítě protkané tady těmito dezinformacemi? 

To záleží člověk od člověka. Někdy to ten autor myslí jinak, než to ve skutečnosti 

je – subjektivita. Někdy mi připadá, že to ani nebyl úmysl to napsat jako mylnou 

informaci, dezinformaci.  

 

- Myslíš, že jsou česká média objektivní, a která to jsou? 
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Mi přijde, že se česká média pořád baví o tom samém a až už to téma dojde, tak se 

zas všichni baví o dalším jiném tématu. Ted třeba koronavirus od ledna – tam se 

objevilo tolik článků a tolik protichůdných informací. A za půl roku to bude zase 

jiné téma, o kterém se bude psát. Česká média se upnou na jednu věc a z toho pak 

nespustí oči.  

 

- Která média poskytují kvalitní informace? 

Sleduji Český rozhlas, ČT, tam jsou podle mě dost ověřené informace, ale hlavně 

se dívám na zahraniční noviny a události.  

 

- Jakým médiím nedůvěřuješ a proč? 

Mladá fronta, Novinky.cz – ale zas ty Novinky jak které články – některé jsou 

v pohodě, některé úplně mimo.  

 

- Proč si myslíš, že zveřejňují mylné informace? 

Média se snaží zaujmout čtenáře, tak to zveličují. Píšou o tom, co je trendy, nedrží 

se objektivnosti. Moc takové ale nečtu jako je mladá fronta… 

 

- Když se doslechneš nějakou informaci z okolí, jdeš si ji ověřit? Ověřuješ vůbec 

nějaké zprávy? 

Já si to většinou ověřím a má na to svůj názor, jestli je to pravda nebo ne. Zprávy beru 

s nadhledem, každý člověk to vidí z jiného úhlu a jiné strany a má na to vlastní 

pohled.  

 

- Máte ve škole předmět mediální výchovy? 

Měli jsme o tom loni přednášku, bavili jsme se o tom ve škole. Já jsem na IT škole, a tam 

se počítá s tím, že se s tím ten člověk už nějakým způsobem setkal (fake news 

apod.) a že je dost chytrý, aby věděl, čemu věřit a čemu ne.  

 

- Na tvoji střední už jsi musel přijít s tím, že máš o této problematice nějaké know 

how? 

Jo, je to tak. Věděl jsem o placené reklamě, advertisement, marketing – stránky z toho 

generují zisk. Od toho se odvíjí ten zisk, od kliknutí a od zhlédnutí. Na určitých 
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webech jde hlavně o reklamu než o konkrétní články. Více než napsat nějaký 

objektivní článek se snaží zaujmout tou reklamou, je tam skrytý podtext. Třeba ty 

Novinky.cz jsou zadarmo, a ty články tam nebude někdo zadarmo psát. Tam 

vydělávají jinak.  

 

- Kde jsi získal know how? 

Na internetu, porovnával jsem články mezi sebou a zjišťoval jsem, kde co sedí, a 

kde ne, kde co je jinak. 

 

- Kdo je na tyhle internetové pasti nejnáchylnější?  

Starší lidé. Já nebo ty jsme v tom vyrůstali. Tím internetem, jak se to vyvíjelo. Starší lidé 

mají tendence věřit všemu, co se kde píše, co si kdo vymyslí. Je to dané kontextem 

doby, ve které vyrůstali že jo.  

 

- A co děti? 10-12 myslíš, že už jsou schopni pochopit kontext a nenaletět? 

Myslím si, že už mají podvědomí, jak to na internetu chodí, ale asi moc ne. 

 

- Myslíš si, že je důležité zakomponovat do výuky mediální výchovu ve škole? 

Podle mě to má smysl ta mediální vzdělanost. Podle mě ale s určitým časem se v tom 

člověk naučí chodit a vyzná se v tom. Za mě to má smysl ta mediální výchova na 

základkách.  

 

- Jak staré děti by měly dostat mediální vzdělání? 

První stupeň. 3-4 třída, tam je to takové zlomové.  

 

- Mělo by se to zakomponovat v rámci výuky ve škole? 

Jo, mělo. Dokonce nějaká multimediální výchova je na základkách už teď nebo co vím, co 

jsem slyšel. 

 

- Jak by ta výchova měla být koncipovaná? 

Třeba v rámci IT. Pobavit se o tom ve skupině, ukázat si, které články jsou smyšlené a fake 

news, a které jsou naopak jak by to mělo vypadat.  
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- Co vzdělávání starších?  

Většinou starších lidí, co znám tak třeba Novinky.cz jsou úplně mimo ně a koupí si noviny, 

na internetu si moc nehledají. Těžko něco vymyslet…snadno se nechají ovlivnit. 

Myslím, že je důležitější se soustředit na mladší generaci, která je tvárnější.  

 

Žena, SOŠ  

 

- Jak často přispíváš na Twitter, Instagram, Facebook?  

Na Facebook už moc nechodím, píšu si jen na Messengeru s kamarády, na Instagramu 

jsem každý den – mám tam stránku, kde sdílím mnou nafocené fotky, přispívám 

tam pravidelně. Na Twitter taky chodím dost pravidelně, sleduju tam dost lidí, čtu 

si názory, dozvídám se různé aktuality apod., Twitter tedy taky každodenně. 

 

- Na Twitteru přispíváš svými příspěvky nebo komentuješ?  

Spíše jen sleduji to dění okolo, občas komentuji, ale většinu času jen přihlížím. 

 

- Zapojuješ se i do nějakých jiných diskuzí na internetu? Např. diskuze pod 

zpravodajskými články apod. 

Nezapojuji se vůbec, protože mi to přijde jako ztráta mého času. Většinou tam jsou lidi, 

kteří mají svůj názor a nenechají si ho vymluvit, zbytečně se hádají, a to je pro mě 

ztráta času. Já se diskuzích (třeba na Facebooku) moc neúčastním. Spíše mě musí 

vyloženě něco trknout, abych se zapojila do internetové debaty.  

 

- Takže většinou se necháváš informovat o tom, co se kolem tebe děje… 

Vnímám názory lidí jako třeba co převažuje ve společnosti atd.  

 

- Posílám 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Tak k tomu prvnímu obrázku – tam mě vyloženě autor přesvědčuje o svém názoru. Článek 

vlastně vyjadřuje jen jeho názory. Objevují se tam hovorové výrazy, že si myslím, 

že to do kvalitní žurnalistiky nepatří. 
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Ten druhý je Aktuálně.cz, zpráva je převzatá z ČTK. Článek podává informaci, není tam 

žádný subjektivní názor autora. Je napsán spisovnou češtinou. Je o seriózní a 

důvěryhodný zdroj. 

 

- Jak bys charakterizovala dezinformační web?  

Dezinformační weby – bez autora, fotky bez zdroje, jednoduché věty, aby to lidé co 

nejlépe pochopili. Dále tyto stránky podporují strach a paniku ve společnosti. Za 

dezinformační zprávu, bych rozhodně označila tu druhou. 

 

- Kde se s dezinformacemi nejčastěji setkáváme?  

Internet, Facebook – sdílení zpráv mezi kamarády. 

 

- Která česká média podle Tvého názoru poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Veřejnoprávní TV, Hospodářky – protože píší ověřená fakta, nevyvolávají paniku. Dále 

třeba Aktuálně.cz, Respekt – přijdou mi objektivní. 

 

- Jakým zdrojům naopak nedůvěřuješ a proč? 

Parlamentní listy – dezinformace, Forum 24 – moc radikální a útočné poslední dobou. 

 

- Když se setkáš s nějakou informací, na jaký web ji jdeš ověřit a proč? Ověřuješ 

vůbec nějaké zprávy?  

Ověřuju. Zadám titulek do Googlu a zkoumám, které další weby o tom napsaly. Důvěřuji 

veřejnoprávním médiím (ČT24, ČTK). Pokud by mi měl vyjet odkaz a Parlamentní 

listy – hledám dál. Dost důvěryhodný mi přijde i Deník N. Zkoumám občas i na 

zahraničních webech – CNN, BBC, NY Times. 

 

- Jak probíhá/ probíhala mediální výchova na Vaší škole? 

Mediální výchova na školách podle mého není vůbec, což je zásadní problém. Okrajově se 

tomu věnovala občanka, kde jsme si třeba vysvětlili, co je to periodikum. Na SŠ se 

učí velmi okrajově, na základkách vůbec. Třeba v ČJ jsme probírali publicistiku, 

ale to více než do mediální výchovy zasahuje do slohu. 
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- Jak by podle Vás měla být koncipovaná/vyučovaná mediální výchova? 

Jsem pro samostatný předmět mediální výchovy na druhém stupni nebo na prvním stupni 

formou nějakých her, workshopů. 

 

- Jaká je podle tebe nejohroženější skupina lidí na dezinformace? 

Určitě senioři. Jinak rozdíl v manipulovatelnosti žáků 1 a 2 stupně nevidím, všichni jsou 

manipulovatelní stejně. 

 

Žena, konzervatoř 

 

- Zajímalo by mě, jak často přispíváš na Twitter, Facebook, Instagram. Jestli jsi na 

těchto platformách? 

Jo, no tak docela poslední dobou, jak je ta karanténa, tak jsem se celkem rozjela. Já jsem 

tam předtím moc nepřispívala. Přispívala jsem hlavně na Instagram, ale to je jasný. 

Ale jinak Facebook, Twitter jsem vůbec nepoužívala, nicméně poslední dva měsíce 

jsem všechno aktivně začala používat, docela často musím říct teda.  

 

- Čeho konkrétně se tvoje příspěvky na sociálních sítích týkají? 

No, Instagram fotky sebe a ze života a tak, Facebook většinou jenom prohlížím, tam 

maximálně něco zasdílím, když je zajímavý, když se to týká třeba divadla nebo 

třeba kultury, ale jinak skoro vůbec. Facebook už je takový mrtvější a Twitter 

většinou jenom čtu, tam nic nepostuju.  

 

- Zapojuješ se aktivně do nějakých diskuzí?  

Že bych se úplně zapojovala do diskuzí, tak to úplně nedělám, protože je to takový 

nebezpečnější s některými tady občany, ale jako když třeba sleduju Dominika 

Feriho na Instagramu a on hrozně dobře všechno formuluje pro ty mladší na 

Instagramu, tak to vždycky sdílím a podporuju, aby bylo mnohem větší podvědomí, 

protože spousta i z mých kamarádů jsou špatně informovaní – samozřejmě i 

babičky, dědečkové, to se myslím, že je důležitý sdílet.  

 

Moje příspěvky se netýkají veřejného dění, ale sdílím informace, co už někdo 

napsal (o veřejném dění).  
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- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Aktuálně.cz 

2. Česko aktuálně 

 

Tak ta první zpráva (Aktuálně.cz) mi přijde napsaná daleko víc odborněji. Je to napsáno 

mnohem odborněji než ta druhá, je to objektivnější, protože se tam nepoužívají 

takový různý jak bych tak řekla… hovorový výrazy a přijde mi ti takové mnohem 

jednodušší ke čtení. Informace jsou tam lépe uvedené a správné (to tak vypadá).  

 

Ta druhá zpráva (Česko aktuálně) je taková… no určitě neříkám, že je to nějak špatně 

napsaný nebo tak, ale je to podané dost zvláštně, že bych to asi ani nedočetla. Je to 

takové přímo… jsou tam takové hovorové výrazy, vypadá to, že je to zaujaté 

trošičku. Nepůsobí to na mě jako takový správný článek.  

 

- Takže ty rozdíly vidíš v textu...? 

Jo, hlavně v textu v tom, jak je to podaný, ale ta první zpráva, to je něco, co bych si asi víc 

přečetla než v tý druhý zprávě. Druhá zpráva je zaujatější. 

 

- Znáš ty weby? 

Jo, znám Aktuálně.cz 

 

- Kterou z těch dvou zpráv bych označila za tu, která šíří paniku, strach a 

dezinformace? 

Asi určitě ta druhá – šířící paniku, přesně to, z čeho by se asi důchodci zbláznili, kdyby si 

to přečetli.  

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Jako vím, že spousta mých kamarádů za mnou chodí s tím, že jim prarodiče posílají zprávy 

typu, že jim mikrovlnka zabíjí mozkové buňky a tak. Naštěstí já mám babičky, 

které si vybírají to, co čtou. Já sama si osobně ověřuju informace, když vidím, že je 

něco nelogický, tak si řeknu, že to asi nebude pravda, popřípadě si to vygooglim. 
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Pak taky to, co sdílejí takoví ti bizardní politici, to taky většinou není úplně 

pravdivý a tak. 

 

- Jak ještě poznáš dezinformační zprávu (grafika, specifický text)? 

No většinou je ta grafika je tak šílená, že to vypadá, jako kdyby to dělal někdo ve 

fotoshopu v roce 2010 a většinou je tam nejvíc poutavý titulek a v té zprávě potom 

není nic z toho, co ten titulek píše. Většinou to sdílejí fake účty a starší lidi. Já si 

třeba pamatuju zprávu, jak Facebook obletěla zpráva, že pomeranče napouštějí 

injekcemi s virem HIV – to mi přišlo velice vtipné. 

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

No, řekla bych asi Facebook. V televizi, ve zprávách si to asi úplně nedovolí, kromě 

takových těch TV Regina apod. Z těch sociálních sítí tím trpí nejvíce Facebook. 

 

- A weby? 

To záleží. Já třeba čtu IDNES, i když vím, že ty zprávy nemusí být někdy úplně 

100 % pravdivé. Z těch přímo dezinformačních webů, které šíří paniku asi žádné 

neznám. 

 

- Která česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství a proč?  

Určitě televizní zprávy, potom v rádiu. DVTV – mám ráda ty rozhovory. Potom média 

jako média – Aktuálně.cz, IDNES čtu ráda i přes ty kauzičky, i když vím, že to není 

úplně 100 % čistý. Jinak si už nevzpomenu. 

 

- Jakým zdrojům zpravodajství třeba vůbec nedůvěřuješ? 

Bulváry. Blesk zpravodajství bych asi úplně nevěřila, Super.cz a takové ty. 

 

- A z tištěných? 

Ty nečtu. Jediné, co čtu je Reflex a tomu důvěřuji. 

 

- A televizní? 

TV Nova – to zpravodajství bych si asi úplně nepustila. 
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- Když se setkáte se zprávou, na jaký web si ji jdete ověřit a proč? Ověřujete vůbec 

nějaké zprávy a proč? 

 

Já si zprávy ověřuju. Jen ty z politiky, to moc úplně nesleduju, že bych si řekla, tady mi to 

úplně nesedí. Spíš čtu články o kultuře, a tak a ověřuji si to až ve chvíli, kdy mi to 

přijde takové trošičku zvláštní a v takovém případě to zadám do Googlu a z toho co 

mi vyjede, tak to potom čtu a ověřuju, klidně i Wikipedia… 

 

- A nějaké zahraniční zdroje čteš? 

Až teď s tím koronavirem jsem začala. Předtím jsem četla jenom o velkých mezinárodních 

kulturních akcích. Ale teď i zpravodajství – BBC… 

 

- Absolvovala jsi za svůj život někdy předmět mediální výchova?  

Nikdy jsme to pořádně neprobírali. Jenom jsme občas zabrousili v ČJ nebo občance 

k tomu, že Blesk je blbost a tím to končilo, takže si myslím, že si to člověk musí 

zjišťovat a hledat sám, jaký zdroje jsou důvěryhodný, a který média napovídají 

blbosti. Jinak vyloženě jako předmět jsem to nikdy neměla. A v občance jsme to 

v podstatě nikdy neprobrali tak, jak jsem si představovali, že bychom si řekli třeba 

co jsou to dezinformace a tak, to vůbec.  

 

- Nějaké přednášky na toto téma? 

Na základce vůbec. Toto téma mi přijde dost opomíjený. Na střední taky ne…jen pár 

zmínek. 

 

- Kam do vzdělávacího systému bys zařadila mediální výchovu? 

Na základce by to bylo potřeba. Na střední je to těžší, tam si každý věří tomu, čemu chce – 

čemu se rozhodnou věřit bez toho, aniž by si něco ověřovali. Na ty základce se lidé 

snadněji přikloní k tomu, co by se jim mohlo v tady těch výukách médií sdělovat.  

 

- 1. nebo 2. stupeň? 

Určitě na druhý stupeň, protože děti na prvním stupni děti moc nesledují to, co se kolem 

nich děje. Mohlo by je to přimět zajímat se o veřejné dění, snažit se rozlišovat co je 

a co není pravda, budou o tom víc přemýšlet a bude je to i víc bavit. 

 



 99 

- V rámci nějakého předmětu nebo samostatně? 

Zařadila bych to do občanky. 

 

- Mediální gramotnost se netýká jen zpravodajství ale i YouTubu… 

Já jsem na tom vlastně vyrůstala tady ti YouTubeři. Nerozlišovala jsem placenou reklamu 

apod. Zakomponovala bych tuto problematiku na první stupeň. Nevěděla jsem, že 

se tím živí, nic kolem skryté reklamy a tak. Bylo by dobré, aby se to probralo i ve 

škole – třeba i jen na dvacet minut si o tom popovídat.  

 

Žena, SOŠ 

 

- Přispíváš na Twitter, Instagram a jak často? 

Na Instagram si chodím jenom prohlížet příspěvky jiných a občas tam přidám nějaká 

příspěvek, ale nedělám to moc často. Na Facebook je to obdobné a Twitter vůbec 

nepoužívám.  

 

- Zapojuješ se do diskuzí do veřejného dění? 

Na sociálních sítích to ne, jen se svými kamarády. Nekomentuji. Do jiných diskuzí 

se nezapojuji.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

V obou příspěvcích se jedná o příspěvky o uprchlictví. Jedná se tam o to, jak jednotlivé 

země k tomu přistupují.  

 

V prvním textu (Česko aktuálně) mě zaujalo, že v moderním světě lidé řeší nejvíc vzdělání, 

ale nezaměřují se na to, co ty děti chtějí. Chodíme na ZŠ na SŠ, pak na VŠ (to už 

není povinné), ale přijde mi, že ten život máme tak nalajnovaný, a něco se od nás 

očekává. 
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Je to napsáno odborně, ten člověk ví, o čem píše. Píše se tam o alternativních školkách. 

Mám z toho v pohodě pocit, trošku jsem zmatená z některých slov, neumím vyčíst 

to, co je podstatou, ale přijde mi to v pohodě. 

 

- A druhý text? 

Tady se jedná zase o ty uprchlíky. Jedná se tam o nějaká práva, co ty země 

nesplnily, řeší to nějaký soudní dvůr. O této zprávě jsem neslyšela. Tohle mi přijde 

takové víc srozumitelnější, víc tomu rozumím. Je to napsáno odborně, ale více 

takovým hovorovým jazykem.  

 

- Který z nich šíří dezinformace a proč? 

Za dezinformační bych označila článek z Aktuálně.cz. 

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Nějakým způsobem, kterým je to napsáno. Vulgarismy, člověk to prostě pozná. 

Autor je nepříjemný. Když tam není autor, tak to může být úplně kdokoliv, když je 

tam důvěryhodný autor, tak bych tomu věřila.  

 

- Je ten text nějaký jiný? 

Je to takové jakože – nesplnily své povinnosti, takové předhazovací a je tam přímo 

uvedeno kdo to byl, není to nějak obrazně řečeno. Ten článek má udávací povahu – 

zmiňují se tam napřímo.  

 

- Kde si myslíš, že se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

Na Facebooku si myslím, že může být hodně fake news. Potom na Instagramu – obecně na 

internetu, a když to není nějaká ověřená stránka, tak tam kdokoli může napsat 

cokoli a nemusí to být úplně důvěryhodné.  

 

- Setkala ses někdy s dezinformacemi, kdy to pro tebe bylo třeba úplně bijící do očí 

atd.? 

Ale jo, myslím, že jsem se s tím setkala. Vždycky když se rozproudí takové ty debaty na 

Facebooku – viry apod., že se odesílají zprávy to, co píšeš a tak. Hromadné zprávy, 

přeposílání mailů apod. 
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- Jaká česká média podle tvého názoru poskytují naopak kvalitní zpravodajství, 

kterému důvěřuješ?  

Česká televize, zprávy a tak… 

 

- A proč? 

Nevím, protože když se třeba doma díváme na zprávy, tak to třeba není Nova, ale 

ČT. Rodiče mi říkají, že je to věrohodné, tak tomu nějak věřím, a i to co tam ti lidé 

říkají dává smysl, že to není fakt jako blbost a nepřijde mi to, že to nějak přehánějí 

a říkají tam kvalitní věci.  

 

- Ověřuješ si zprávy, máš tendence si je ověřovat? 

Záleží, od koho mi to přijde. Když mi to přijde od někoho, koho dobře znám a vím, 

že by mi žádnou blbost neposlal, tak tomu věřím. Ale třeba když mi to pošle někdo 

cizí nebo někdo, koho znám méně, tak si o tom zjišťuju, co za tím stojí i tak – 

hlavně tedy, když mě to téma zajímá a tak. Když mě to nezajímá tak je mi jedno, 

jestli je to pravda nebo ne.  

 

- A když tu zprávu vidíš někde v médiích – novinky, IDNES. Jdeš si ji ověřit nebo to 

necháváš tak?  

Tak tomu většinou věřím. Třeba se o tom pobavím s někým, jaký má názor. 

Podívám se na to znova, přečtu si to, a když to dává smysl, tak tomu věřím a 

neověřuju. Když mi to nedává smysl, tak si to ověřím a zjišťuju si o tom víc. 

 

- Uvedla bych pár zdrojů, kterým vyloženě nedůvěřuješ?  

Asi nemám úplně nějaký zdroj, kterému bych nevěřila 

 

- Setkala ses s mediální výchovou v nějaké formě? 

Na základce jsme to asi měli, že jsme se bavili o šikaně a kyberšikaně 

 

- Bylo to v rámci nějakého předmětu? 

Byla to jedna přednáška na druhém stupni, jinak jsme se v občance bavili o 

sociálních sítích, a i trochu v informačních technologiích.  



 102 

 

- Jak by podle tebe měla být koncipovaná mediální výchova?  

Zařadila bych to na druhý stupeň, na té střední už o tom lidé většinou něco ví. 

 

- Zařadila bys to do konkrétního předmětu nebo by měla být mediální výchova 

samostatně?  

Pokud je těch přednášek o médiích dost, tak bych to nedávala jako samostatný 

předmět např. do češtiny, v občance třeba něco málo. Stačila by jedna přednáška 

v 7.,8., 9. ročníku, pokud by byla ale jen jedna za celý druhý stupeň, tak bych to 

zařadila i do té občanky.  

 

- Která skupina lidí je nejnáchylnější na dezinformace?  

13-15 let, protože ti lidé nejsou ještě úplně vyspělí, ale hodně se zabývají o sociální 

sítě, ale neuvědomují si, že tam ta sdělení nemusí být vždycky pravdivá 

z kvalitních zdrojů. Chtějí být machři, tak si neověřují žádné informace, ale plně 

věří všemu, co se píše.  

 

- Co si myslíš starších občanech nad 60 let? Myslíš, že by měli mít taky nějakou 

formu mediálního vzdělávání? 

To si myslím, že ani ne. To bych nechala na rodinných příslušnících, že jim třeba 

syn nebo dcera vysvětlí, jak používat internet. 

 

Žena, gymnázium 

 

- Používáš sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter a co na nich sdílíš?  

Ted momentálně používám nejvíce Instagram, kdysi to byl samozřejmě Facebook. 

Celkově si i s lidmi raději píšu přes Instagram, více se mi ta síť líbí, ale ostatně co 

sdílím já, tak počas karantény bych si mohla otevřít výdejní okénko s jídlem já, 

protože sdílím svoje jídlo a jinak ráda fotím, takže buď, když jdu fotit nějaké lidi 

nebo kamarádky nebo cokoliv co fotím, tak to sdílím a samozřejmě každý se rád 

pochlubí svými zážitky, takže sdílím i ty. Co se třeba dívám na ostatní, tak si 

hlavně projíždím kamarády, zajímá mě, co sdílí, dělají a tak. Když sleduju někoho 
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známého, tak je to většinou člověk, který postuje nějaká zábavná videa nebo nyní 

jsem začala sledovat jednu influencerku, podle které cvičím, a to je tak všechno.  

 

- Zapojuješ se do diskuzí?  

Ne, přijde mi to zbytečné, protože se tam vždycky najde člověk, který „hejtuje“, 

vyvrací ostatní názory. Ani mě to ani nějak nezajímá ty diskuze ohledně 

koronaviru. Samozřejmě tím, jak budu letos maturovat, tak to musím sledovat, 

protože se mě to týká. Je to nepříjemné, když nevím, co se bude dít. Jinak mě štvou 

ty negativní zprávy, že se probírá jen to, kolik lidí umřelo, ale už se nepíše tolik o 

tom, jak moc tohle všechno prospívá planetě. Tak to mě nebaví moc. 

 

- Prezentuješ svoje názory na sociálních sítích? 

Mě začalo hrozně štvát u mých kamarádů, že nemáme to tak jak na Slovensku, že 

opravdu maturovat budeme apod. Mě nebaví se k tomu asi nějak vyjadřovat, 

protože stejně jak jsem říkala, že to funguje v těch diskuzích v komentářích, tak 

přesně kdybych to sdílela třeba na instastories, tak vím, že mi na to napíše spousta 

lidí jejich názor, což může být fajn, ale na druhou stranu hrozná spousta lidí 

nepřemýšlí vůbec nad tím, co postujou a nedokážou zvážit i jiný názor. Teď to 

vypadá, že odsuzuji všechny názory, ale není tomu tak. Většinou si něco takového 

přečtu a popřemýšlím, jestli nemají v něčem pravdu. Nicméně, ti lidé většinou 

nechtějí číst jiné názory. 

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

 

Česko aktuálně 

Aktuálně.cz 

 

Ten první text je teda neuvěřitelně zajímavě napsaný, má tam slova jako 

“zaostalých revolučních maloměšťáků“, což mi přijde jako velmi zajímavé. Na 

druhou stranu mi přijde, že ten titulek se úplně nehodí k tomu textu. Jinak oba dva 

ty texty mluví k cizincům, což mi přijde jako velmi zajímavé téma. Víceméně se 

mluví v obou článcích o nějakém respektu. V tom prvním to říká ten titulek. V tom 

druhém také – státy nesplnily svoje povinnosti – neměly respekt.  
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- Která zpráva na tebe působí seriózněji? 

Vzhledem k tomu, že u toho prvního textu úplně nevím, odkud to je, tak asi spíš 

Aktuálně.cz. Kdysi jsem pro aktuálně poskytovala jeden rozhovor a ve výsledku 

tam skutečně bylo napsáno to, co jsem víceméně řekla. Nic tam nebylo 

zveličované. Myslím si, že je to celkem dobrá stránka, co se týče spolehlivosti. 

Samozřejmě to nemůžu říct jen tak. Ve škole nás učí pracovat s více zdroji a 

nespoléhat se jen na jeden jediný. Takže to takhle nemůžu říct. Nicméně, kdybych 

si měla z těch dvou vybrat, tak mi spolehlivější přijde aktuálně.cz, protože ho 

znám, dělala jsem tam rozhovor. U toho druhého ani nevím ten zdroj, autora apod. 

 

- Jaký ti přijde jazyk obou textů? 

No u toho prvního, jak jsou ta zajímavá slova, tak to na mě působí cekem 

bulvárním stylem. U Aktuálně.cz je to složitější jazyk, podložený oficiálními zdroji 

jako je Soudní dvůr Evropské unie. Takže důvěryhodnější je pro mě Aktuálně.cz. 

 

- Jak se pozná takový dezinformační web? 

Je to hodně podpořené tím jazykem, těmi zveličujícími výrazy, ať už pozitivními 

nebo negativními, a když něco takového vidím, že z toho ti novináři udělali takový 

boom, tak mám tendenci si to ověřit s více zdroji. Samozřejmě i vzhled stránky, 

když je ta stránka udělaná neprofesionálně, nepřehledně, nestručně, tak bych si 

řekla, že to není úplně dobrá stránka. Zároveň už mám podvědomí o nějakých 

informacích, jsou zdroje, o kterých vím, že jsou nedůvěryhodné, odporují si ve 

věcích apod.  

 

- Kde se sekáváme s dezinformacemi? 

Na internetu. A co se týče televizí, dala bych přednost asi ČT1 před Primou ve 

zpravodajství, ale nevím vůbec proč… ale myslím si, že se mnohem více dá zmást 

lidi na internetu, protože v televizi mluví nějaký člověk, který by mohl být případně 

sankciovaný společností, kdyby šířil dezinformace. Na internetu sedí někdo za 

počítačem, ani nevíme, kdo to je, tak si může psát cokoliv, co ho napadne. 

 

- Která česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 
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Já mám hrozně ráda časopis Forbes. Když už se dívám na nějaké informace, které 

jsou pro mě důležité, tak se kouknu na Seznam, ale tam tomu člověk taky nemůže 

zas tolik věřit, protože dělá z věcí často boom. Každopádně teď i vzhledem 

k nejasnostem kolem maturit jsem se dívala hodně na zprávy na ČT1, přijdou mi 

seriózní. Dále pak čtu BBC. ČT1 mi přijde serióznější, protože je jejich 

zpravodajství přehlednější než třeba na Nově nebo Primě. Většinou třeba teď o šlo 

vidět – dali základní zprávy o koronaviru na začátku a na konci, které byly ty 

hlavní a nedělali zbytečný humbuk. Libí se mi, že rozeberou jedno téma trošku víc. 

A taky, že na to koukají naši, to taky hrají roli. 

 

- Jakým médiím vůbec nedůvěřuješ? 

Na Facebooku, když se něco objeví, na Twitteru taky – pokud to není nějaká známá 

ověřená stránka, tak tam taky může napsat kdokoli cokoliv. 

 

- Když se setkáš s nějakou zprávou, na jaký web si ji jdeš ověřit a ověřuješ zprávy? 

Když se vrátím k naší maturitě – máme třídní chat. To byla různá směs 

dezinformací, takže jsem se pídila po původních zprávách, třeba i rozhovory 

s odborníky. Ten Seznam není úplně stoprocentní, většinou čt, aktuálně moc 

nesleduji, ale přijde mi to jako důvěryhodný zdroj. V nejasných případech bych si 

našla směsici různých zdrojů a čerpala z nich. 

 

- Máte nějakým způsobem zařazenou mediální výchovu do rozvrhu? 

Máme učitele, který si na to velmi zakládá, učí nás pracovat se zdroji apod. Učí nás 

rozlišovat dezinformace. Zároveň s učitelkou psychologie píšeme maturitní práci, 

je to takový nácvik na bakalářku, což mi přijde fakt super.  

 

- Měli jste mediální výchovu v rámci nějakého předmětu nebo samostatně či jen 

přednášky? 

V rámci ZSV u toho učitele v rámci seminárních prací, kdy jsme si říkali, jak 

vybírat zdroje a pracovat se zdroji, které používat a které ne. 

 

- Jak si myslíš, že je důležitá mediální výchova ve škole? 
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Myslím si, že hodně. Na internetu je plno článků, které dělají z komára velblouda, 

lidé by to měli umět rozeznat. Pak se ten svět zahlcuje dezinformacemi, všichni 

z toho mají nervy a je to úplně zbytečné. 

 

- Myslíš si, že mediální výchova by mohla být na prvním nebo druhém stupni? 

Určitě na ZŠ, protože děti se pohybují ve světě internetu a sociálních sítí už od 

malička, začít klidně první stupeň, ale připomínala bych to až do střední. Já jsem se 

s tím ale setkala až na gymplu, na základce nebyla mediální výchova. 

 

- Která skupina lidí je nejohroženější, co se dezinformací týče?  

Děti 12-15 let. V pubertě jsme velice snadno ovlivnitelní. 

 

Žena, SOŠ 

 

- Přispíváš na sociální sítě – Instagram, Facebook, Twitter? 

Nepřispívám, už mě to vůbec nenaplňuje. Vzpomínky apod. si nejraději nechávám 

pro sebe nebo ukazuju jen svým pravým kamarádům. Plno lidí na sociální sítě 

vyvěšuje fotky, díky kterým se chtějí chlubit a něco si dokazují. 

 

- A diskuzní fóra? 

Teď si nevzpomínám, kdy bych se zapojila do nějaké diskuze. Spíš si to čtu a 

v tichosti si udělám nějaký názor. Nemám potřebu se s ostatními diskutéry hádat 

nebo argumentovat, když vím, že má každý svůj názor. Pro mě je prostě zbytečné 

čerpat svoji sílu na diskuze.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Já bych řekla, že je to takový. Ten titulek už je takový zajímavý a přinutí to čtenáře 

na to kliknout (Česko aktuálně). Jsou tam výrazy, které by v normálním seriózním 

článku neměly být. Ten druhý článek čistě informuje, je to tam něčím podloženo. 

Je to stručné a nepíšou se tam žádné informace navíc. Ten druhý (Aktuálně.cz) mi 



 107 

připadá serióznější. Protože je to přímé, nejsou tam žádné extra informace, které 

bych už nepotřebovala číst. Hlavně podle toho titulku, ten první článek by mě 

trochu vzbouřil, trochu bych se nad tím pozastavila. Ten první vyvolává paniku – 

tím textem např. jak se tam píše, že „vzdělání je výsledkem revolučních snah 

maloměšťáků“. Je to tak nějak všechno zveličené.  

 

- Jak se podle tebe vyznačuje dezinformační web? 

Extrémně velké titulky, milion barev, není uvedený zdroj podle čeho ty informace 

napsali, většinou už podle titulku poznám, že je to zarážející – nejde brát seriózně. 

Jsou to spíše vždycky takové domněnky, nepodložené, autor neznámý, takže kdoví 

kdo to psal. Celkově to působí strašně neseriózně, Vyskakují tam reklamy. 

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji?  

V bulvárech. Fotograf vyfotí celebritu a je z toho haló. Z jedné věci vyvodí dalších 

milion. Na internetu taky. Je vždycky dobré si ověřit, jestli ty informace jsou 

napsány někde jinde nebo fakt, jestli tam mají uvedené zdroje. Na internet může 

totiž každý napsat cokoliv.  

 

- Jakým způsobem se podle tebe vyznačuje kvalitní zpravodajství? 

Mají tam uvedený zdroj, je to založeno na faktech, nejsou tam žádné extra 

vymyšlené věci, nejlepší je, když jde tam uveden autor. A celkově když jsou 

v textu citově zabarvené výrazy – pokud to není zrovna nějaký výrok od někoho 

(citace)- tak to taky moc seriózně neberu. Nebo pokud v tom textu někdo prosazuje 

svůj politický názor. Za kvalitní považuju lidovky.cz, novinky.cz, z televizí … na 

zprávy se moc nedívám, ale když už, tak můžu vyloučit TV Nova, protože ti do 

svých zpráv vkládají názory občanů, což si myslím, že je docela zbytečné, když 

stačí podat fakta a občas docela zveličují. Ale jak říkám – televizi moc nesleduji. 

 

- Jakým zdrojům vůbec nedůvěřuješ? 

Blesk, s dezinformačními weby jsem se setkala, ale už si nepamatuju název.  

 

- Proč Blesk?  
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Protože je to splatlatina toho, co si ten novinář myslí. Je to takový soubor slov, aby 

to nalákalo typy lidí, kteří se zajímají o známé lidi.  

 

- Když se setkáš s nějakou informací, jdeš si ji ověřit a na jaký web případně? 

Ke mně se moc takových zpráv nedostává nebo když už, tak je to z ověřených 

zdrojů. Sleduju Instagram Dominika Feriho, takže vládní nařízení mám z první 

ruky. Když už si něco potřebuji ověřit, tak zvolím Novinky nebo Lidovky. Jinak 

pokud je to třeba tisková konference, přímý přenos, tak bych se koukla na to a 

udělala si na to svůj názor.  

 

- Myslíš, že je důležité zprávy ověřovat nebo jen někdy? 

Nemá cenu ověřovat, když je to z ověřeného zdroje. U vysoce postavených lidí by 

nemělo docházet k tomu, že by publikovali poplašné zprávy. Tak tam si myslím, že 

je zbytečné to kontrolovat, ale jinak ano. Záleží případ od případu.  

 

- Když se něco objeví na novinkách, jdeš si to ověřit i na lidovky? 

Jak kdy, podle času. 

 

- Čteš zahraniční weby? 

Skoro vůbec. 

 

- Jak probíhala mediální výchova na tvojí škole? 

Na zš jsme to lehce probrali v rámci občanky, ale to bylo fakt jenom rychlé, 

abychom to probrali To jsme celou jednu hodinu věnovali diskuzi o médiích 

poplašných zprávách, takže tam jsme to probrali hlouběji.  

 

- Co bylo náplní na té základce? 

Rozdělení médií, jaká můžou být, základní věci. Moc jsme se o tom nebavili, 

udělali jsme zápis a bylo to.  

 

- Jak by podle tebe měla být koncipovaná mediální výchova? 

No možná bych to zařadila už do takové osmé deváté třídy v rámci té občanské 

výchovy, jakože třeba bych se tomu věnovala delší dobu, než je v těch tematických 
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plánech. Udělala bych to třeba tak, že by v hodinách měli dva odlišné články a 

nějak by to rozebrali podobně jako v tomto rozhovoru. Aby víc diskutovali, jestli 

vůbec čtou nějaké zprávy. Děti se s dezinformacemi setkávají už od malého věku, 

tak aby se o tom nemlčelo, že neexistují poplašné zprávy a všechno je pravda. 

 

- Jaká skupina lidí je podle tebe nejohroženější? 

Starší lidé, protože myslím si teda, že když si kdysi koupili noviny, tak věřili, že je 

tam všechno pravda, a to samé platí s internetem, že si třeba sednou k tomu počítači 

najdou si nějaké zprávy… přečtou si něco co není pravda, a pak to roznášejí dále 

svým kamarádkám apod. – šíří se to.  

 

- Problém influencerů a skryté reklamy… 

Taky by se to mělo probírat ve škole – ale spíš bych to zadala externím 

přednáškám, ne každý učitel tomu totiž rozumí 

 

Muž, SOŠ  

 

- Přispíváš na sociální sítě? 

Ne, jednou za dva roky přidám profilovou fotku, a to je tak všechno co tam dávám. 

Spíš to používám ke sledování ostatních, co dělají a tak. Většinou se jen dívám, 

moc nepřispívám. Ani komentáře skoro vůbec. 

 

- A co diskuzní fóra? 

V poslední době ani ne.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Ten první – hned ta úplně první část, kolik občanů ve Švýcarsku neumí psát a nic 

nečtou a pak ty mateřské školky v Curychu. Je to napsáno více odborně, je tam 

napsáno více slov, kterým nerozumím – je to méně srozumitelným jazykem.  
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- A co třeba autor té zprávy, je tam uveden? 

Ne, není 

 

- A co ta druhá zpráva?  

Je to napsáno více spisovně a nejsou tam žádné věci v uvozovkách, žádné zvláštní 

výrazy jako „rádoby revolučních maloměšťáků“  

Více seriózněji zni ten druhý, že Česko nesplnilo kvóty – je to napsané 

důvěryhodněji.  

 

- Jak se pozná takový dezinformační web, který šíří paniku a tak? 

Paniku šíří asi ten první, který straší lidi, jak to bylo v určitých státech s těmi 

uprchlíky, snaží se vypíchnout to nejhorší.  

Dezinformační články často přehání, nejsou napsány spisovně. Když vidím, že je 

nějaká zpráva zavádějící, a to téma mě zaujalo, tak si o ni zjistím víc, dohledávám. 

Pokud mě ale ta daná věc nezajímá, tak se o to nezajímám a prakticky tu informaci 

vypouštím. Většinou blogy nebo zprávy, které sleduju dezinformace nepouští. 

Takže když si pak o něčem čtu, tak to rozšiřuje jen ten pohled na to. 

 

- Kde čerpáš informace?  

Na Instagramu, technické blogy, vývojářské blogy a tak. 

 

- Kde se nejčastěji setkáváme s dezinformacemi? 

Asi na sociálních sítích. Hlavně na Facebooku. 

 

- Které média poskytují kvalitní zpravodajství třeba ohledně koronaviru apod? 

Mě to přestalo bavit sledovat asi po dvou dnech, ale většinou pokud bych se o tom 

něco chtěl dozvědět, tak bych šel „trochu staromódním způsobem“ na normální 

televizní kanály, kde říkají většinou normální věci. V televizi se většinou blbosti 

nešíří, pokud je to nějaká normální stanice.  

 

- Kterou stanici třeba myslíš?  

Prima, Prima News CNN. 
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- Proč? 

Ověřil jsem si zprávy a zjistil jsem, že to, co vysílají je pravdivé, takže 

nevypouštějí úplné blbosti do světa. 

 

- 2-3 zdroje, kterým nedůvěřuješ… 

Blesk a takovéto věci, časákové věci a zpravodajské stanice pro důchodce, to jsou 

skvosty. 

 

- Proč si to myslíš? 

Využívají blbost starších lidí, takže si dovolí vypouštět takovéto věci na veřejnost 

 

- Když se setkáš s nějakou informací, kde si ji jdeš ověřit? 

Pokud je to něco, co mě zajímá tak ověřuji, pokud je to něco mimo mě, tak 

nehledám. Většinou tu zprávu proženu Googlem – rozkliknu prvních pár zdrojů, 

nemám jeden dva zdroje, na kterých bych si dohledával pravdivost informací. 

 

- Měl jsi nějakou formu mediální výchovy?  

Ne, teď na střední ne a na základce taky ne. Nic takového ani v rámci nějakého 

jiného předmětu. 

 

- Myslíš si, že je mediální výchova důležitá? 

Myslím, že by bylo dobré se to učit ve škole, protože plno lidí věří fakt blbostem, 

vůbec se nad tím nepozastaví, i kdyby tam byla zpráva, že v jejich městě vybuchla 

bomba a nikde by nic nebylo, tak by tomu věřili. To je dost blbý, že dokážou vzít 

každou informaci za pravdivou.  

 

- Kdy bys zasadil do výuky tu mediální výchovu? 

Na začátku druhého stupně nebo na konci prvního. 

 

- V rámci nějakého předmětu, samostatně nebo přednášky? 

Kdyby to byl samostatný předmět, tak by nebylo moc toho, co se učit jako 

například v matematice. Spíš by to mělo být zahnuto do nějakého předmětu jako je 

sociální výchova a probíralo se to třeba 2 až 3 měsíce, tak by to bylo v pohodě. 
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- Kdo je nejnáchylnější na dezinformace?  

Starší lidé. 

 

- Jak se to projevuje? 

Vyrůstali v jiné době, mají předsudky. 

 

Žena, gymnázium 

 

- Používáš sociální sítě?  

Já tady ten život na sociálních sítích moc nejedu. Nemám Twitter ani třeba 

snapchat, ale používám takové ty známé jako je Facebook, Instagram, Messenger. 

Na Instagramu to mám tak, že tam dávám moje fotky, že jsem někde byla. 

Messenger využívám na zprávy. Facebook si jen pročítám příspěvky ostatních. 

 

- Komentuješ/diskutuješ nějaké příspěvky na sítích? 

Přispívám na facebookové stránky našeho města Frenštátu pod Radhoštěm, je to 

uzavřená skupina – Starosti a radosti města Frenštátu pod Radhoštěm – co je třeba 

zlepšit, co se jim líbilo nebo naopak ne.  

 

- A co příspěvky ohledně veřejného dění? 

Sleduju, lajkuju ale nekomentuju maximálně něco občas nasdílím. 

 

- Přispíváš do diskuzí?  

Spíš pasivně sleduji. 

 

2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

U toho prvního se mi moc nelíbí ten nadpis – Evropa islám respektuje, islám ví, že 

Evropu respektovat nemusí. Pokud bych jí psala článek, tak by to muselo být krátké 

a trefné, pokud bych chtěla upoutat nějaké lidi. Strašně by mě odradilo, že je to 
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takové dlouhé. Nelíbí se mi, že ty alternativní mateřské školky, že je tam učili, aby 

nadávaly rodičům, byly ve špíně atd. Nemám ráda takové ovlivňování malých dětí 

a vymývaní mozků v mladém věku, ještě nemají rozum a neví, co je špatné a co 

správné.  

Mám z toho článku takový pocit, že autor je takový uplý, je nepříjemný, článek je 

nepříjemný.  

 

- Ptám se na závorku (poslední průzkum) 

Měl být specifikovaný, měli uvést v jakém roce byl ten průzkum. 

 

Ten druhý text bych titulek taky zkrátila, aby to bylo trefné, spíš to vložit potom do 

toho textu. Já jsem toho názoru, že bychom měli migranty (zeptá se na rozdíl mezi 

nimi a emigranty) přijímat. Já jsem tomu otevřená, ale zase ať tady není úplná 

anarchie, museli by se přizpůsobit.  

 

- Víš, jak se k tomu staví ČR k migraci? 

Mě politika moc nebaví, protože nemám ráda českou politiku, nelíbí se mi, jak je 

zavedeno české školství – jak se řeší ta povinná maturita z matematiky, místo toho, 

aby začali řešit problém té maturity z matematiky tak to pořád odkládají. Já jsem 

zrovna první ročník, kdy to má být povinně zavedené. Nejsem na matiku dobrá, 

nemám logické myšlení, takže jsem z toho napjatá.  

 

- Slyšela jsi o tom, že jsme měli přijmout nějaké kvóty? 

No, článek mě moc nezaujal, něco mi tam chybí, ověřila bych si ty informace ještě 

někde jinde.  

 

- Který článek bych označila za věrohodnější? 

Označila bych za nevěrohodné oba dva. Určitě bych si toho téma zjistila na 

stránkách vlády české republiky, nebo bych se zeptala člověka, který se v tom 

orientuje, ale rozhodně bych nevěřila článku, který mi tady vyjede na Googlu.  

 

- Proč si myslíš, že jsou oba nevěrohodné, čím se vyznačují? 
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Kdybych ten článek psala já, tak bych se snažila na nikoho neútočit psala bych to 

objektivně, snažila bych se to psát neútočně. Snažila bych se otevřít oči oběma 

stranám – těm, kteří jsou proti migrantům, aťsi v tom najdou něco nebo ti co jsou 

pro imigranty tak si v tom najdou něco, určitě bych ale nepsala svůj názor. Přijde 

mi, že autor promítá svůj názor v tom prvním článku, a ten druhá je napsaný jako 

hotová věc… raději bych si to zjistila z jiného zdroje.  

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Jako první bych si všimla vzhledu stránky – nesmí to být graficky přeplácané. 

Nesmí to být útočné, krátké nadpisy výstižné. Někteří lidé chtějí, aby se šířily fake 

news, tak si tu stránku vyzdobí a lidí tomu uvěří, protože to dál nezjišťují. 

Jazyk autora v takových zprávách je jednodušší, aby to pochopilo více lidí a sířili to 

dál.  

Třeba ještě když o té informaci něco vím z učebnic od spisovatelů nebo nějakých 

vědců, tak z vlastní zkušenosti bych označila, že je to dezinformace, když jsem to 

četla někde z oficiálního zdroje.  

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

Sociální sítě – Facebook, Instagram. Mně se strašně nelíbí, jak si lidé na sociálních 

sítích něco dokazují, prezentují svůj na oko dokonalý život, ale ve skutečnosti jsou 

třeba smutní. Nicméně jejich sledující můžou mít z toho mindráky.  

 

- Setkala ses s dezinformacemi na Facebooku?  

V té naší městské skupině, tam se objeví občas nějaká blbost. Řešila se tam 

cyklostezka, plno názorů, strhla se diskuze, lidé se začali hádat jen kvůli toho, že 

jeden diskutér si něco špatně přečetl a špatně pochopil. Takhle se mohou šířit 

dezinformace, že to někdo špatně pochopí a rozešle dál. Je daleko lepší si informaci 

nejdříve ověřit, než s tím jdu za ostatními.  

 

- Která česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství? 

Strašně ráda se dívám na ČT1, protože si nemyslím, že by byla podplacená. Jede si 

svoje, i když to není dobře – ovlivňuje lidi, když třeba naráží na pana Andreje 

Babiše. Ale jako vidím, že není nějak asi, a to se taky blbě říká, může být 
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podplacená, aby úmyslně nadávala třeba na Babiše, to taky jako nezjistím a můžu si 

to jenom myslet a slepě tomu věřit. Dezinformace jsou všude kolem nás, a pak je 

jen na člověku, komu bude věřit.  

 

- Kam bys zařadila ČT1 soukromá/veřejnoprávní? 

Já si myslím, že ČT1 je veřejná a Nova soukromá. Nicméně nevím, jak je ČT 

financovaná. 

 

- Jakým médiím bys naopak vůbec nevěřila?  

Nova, TV Barrandov a i Prima, protože třeba i co řeší, oni tam kdysi vydali, 

v kolikati stupních zmrzne voda a zabývají se tam takovými banálními věcmi. Jak 

potom musí vypadat jiné reportáže? Je tam plno senzací s celebritami. Chtějí 

nahnat ovečky, aby měli co největší sledovanost. Dále TV Barrandov, jak je třeba 

Soudkyně Barbara nebo nějaké jejich pořady s intrikama, kde se řeší manželství a 

vztahy s rodinou. Lidé tomu věří, přitom je to jenom podplacená kampaň. Jenom 

drama, aby ta televize nasytila diváky. 

 

- Čteš i zahraniční zpravodajství? 

Ne, nejsem tak dobrá na angličtinu. Jen ve škole v hodině si hledáme občas nějaké 

zahraniční zdroje.  

 

- Když se setkáš s nějakou informací, na jaký web by sis ji šla ověřit a proč? 

Současný stav ohledně koronaviru mi přijde hrozně vtipný. Už mě nebaví ten jejich 

útočný přístup – noste roušky, používejte dezinfekce… akorát dělají z lidí ovce.   

 

- Ověřuješ si nějaké zprávy, teď je to ho třeba hodně okolo nouzového stavu, 

středních škol apod.?  

Momentálně sleduji ty tiskové konference, kde mluvil pan Vojtěch, Babiš. Spíš si 

to rovnou ověřuji, co řeknou ti politici, než si to přečíst třeba na Lidovkách nebo na 

Novinkách, protože přeci jen to můžou v té chvíli pochopit jinak, tak to napíšou a 

už se šíří dezinformace. Třeba příklad, jak začali vyhlašovat, že se školy otevřou 

v ten a ten den, maturanti půjdou v to a v to datum. Tak třeba na IDNES psali, že 

maturanti půjdou stejně jako ostatní středoškoláci, jenže politici řekli něco jiného. 
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To mi přišlo jako jasná dezinformace. Já si raději ověřuji z těch tiskovek, co řekli 

nebo z webové stránky vláda.cz. 

 

- A kdyby se to netýkalo jen koronaviru, ale zpráv obecně, na jaký web by sis zašla 

ověřit? 

Já vím, že někteří politici, třeba Dominik Feri, tak on má Instagram a dává tam 

informace, které se týkají aktuálních věcí. Myslím si, že se to strašně hodí, protože 

zase, může to být ověřený web jako třeba ČT1, která je celkem důvěryhodná, ale i 

tak můžou něco překroutit, napsat to tak, že to vyzní špatně. Lidé si umí dost 

přikreslovat věci. Každý člověk může pochopit konkrétní situaci jinak, a potom se 

to odráží v médiích, a i v běžném životě. 

 

- Takže říkáš, že žádné zpravodajské médium nedokáže být objektivní… 

Já jsem to na začátku neřekla, ale ano, jsem toho názoru. Lidé si přikreslují a 

přikreslovat budou. Já se dívám raději na původní zdroje. 

 

- Setkala ses s výukou mediální výchovy? 

Tak to vůbec. My máme předměty jako jsou ZSV. Tam se bavíme dennodenně o 

tom, co se děje ve světě, sdílíme aktuality. S mediální výchovou jsem se ale vůbec 

nesetkala. 

 

- Dělali jste v ZSV třeba rozbor nějakého textu, rozpoznání dezinformací, rozdíly 

mezi bulvárem a fake news apod.? 

To ne, ale myslím si, že je to ve studijních plánech, jen jsme se k tomu ještě 

nedostali. Nebo my máme takovou paní učitelku na ZSV, která je strašně chytrá, 

akorát ten svůj projev neumí prodat. Takže se zaměří na věci, které si myslí, že jsou 

pro nás důležité, ale neřídí se moc podle osnov. Neříkám, že to není špatně, ale 

neříkám ani, že je to dobře. 

 

- A v nějakých jiných předmětech? 

V dějepise máme pana učitele, který občas vybočí ze stereotypu výuky a zeptá se 

nás na názor, co si o probíraném tématu myslíme. Nicméně jsme neprobírali nic 

přímo nějaké dezinformace a tak. To vůbec. 
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- Myslíš si, že by mediální výchova měla být vyučována, ať už jako včleněný 

předmět do ZSV nebo samostatný, na prvním, druhém stupni nebo až na střední? 

V dnešní době by se s tím děti měly seznamovat od malička. Kdysi žádný internet, 

počítače, mobily vůbec nebyly. Byla jenom televize, takže se na to nemuselo tolik 

dbát. Fakt bych ty děti ráda učila, jak to je, proč to tak funguje a tak. Děti jsou 

velmi snadno manipulovatelné. Zařadila bych výuku mediální výchovy na základku 

i na střední a popřípadě bych i rodičům naznačila, že by bylo fajn se o tom s dětmi 

bavit, protože ne každé dítě je ve škole soustředěné a tak. Všechno bych to dělala 

nenásilným způsobem. Nic ve stylu – budeš věřit tomu a tomu, ale nechala bych 

mu prostor, prostě otevřenou výchovu. Samozřejmě rodiče můžou sdělit svůj názor, 

ale dítě by se pak mělo rozhodnout hlavně podle sebe. 

 

- Jak by podle tebe měla vypadat mediální výchova? 

Určitě v dnešní době bych to zařadila do výuky jako samostatný předmět. Výuka 

by probíhala jak ve škole, tak třeba i venku. Sedli bychom si třeba někde do parku a 

začali si o tom povídat a taky bych dala i nějaké přednášky, ať neznají jenom ten 

školní výklad, ale i názor někoho, kdo se v tom oboru orientuje. 

 

- Jaká skupina lidí je nejnáchylnější na ovlivnění dezinformacemi?  

Jednodušší lidé, kteří nemají přehled nebo se o to nezajímají. Spíš si myslím, že to 

není o věkové skupině, ale o sociální. 

 

Žena, gymnázium 

 

- Zajímalo by mě, zda přispíváš na Twitter, Instagram, Facebook? 

Úplně minimálně, asi tak jednou za půl roku. Moc to neprožívám. 

 

- A když už něco přispíváš, tak je to většinou osobního rázu nebo komentuješ i dění 

okolo sebe? 

Spíš osobní věci. 

 

- Zapojuješ se do nějakých diskuzí? 
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Jak kdy, záleží na nějaké téma. Pokud mě to baví, tak ano, pokud ne, tak ne.  

 

- Jaké diskuze to třeba jsou? 

Většinou okolo fitness, zdravého životního stylu. 

 

- A co diskuze pod nějakými zpravodajskými články třeba IDNES nebo Novinky.cz? 

Tak to úplně ne. Já ani nemůžu říct, že bych těm Novinkám nějak věřila. Občas si 

ty diskuze přečtu, ale nekomentuju.  

 

2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Ten první text na mě působí spíš tak chaoticky. Jednou tam mluví o vzdělávání 

v moderním světě, a pak mluví o výchově.  

- Co si myslíš o slovních spojeních v tom textu, je to podle tebe v pořádku?  

Asi ano, ale nejsem si úplně jistá. Ve škole to moc neprobíráme.  

 

- A co ta druhá zpráva? 

Ta mi přišla daleko lepší, líp se četla, bylo to srozumitelné, pochopila jsem o co 

tam jde.  

 

- Kdybys měla zhodnotit jakým jazykem je to napsáno? 

Spisovnou češtinou. 

 

- A ta první zpráva?  

Tam mi to přijde spíš laicky.  

 

- Kdybys měla označit jednu zprávu z těch dvou, která ti přijde jako dezinformační, 

která by to byla? 

Jestli dezinformační, tak tu s tím Českem z Aktuálně.cz. 

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 
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Přečtu si více webů a pokud na těch více webech bude všechno stejné, budou 

podobné, tak tomu budu věřit, ale pokud to bude ojedinělá zpráva, o které nikde 

jinde psát nebudou, tak tomu nebudu věřit. 

- Který z těch dvou textů podle tebe šíří paniku?  

Jako u mě nevyvolává paniku ani jeden, těžko říct. 

 

- Našla bys ještě nějaké jiné znaky dezinformačního webu? Je tam třeba jiná grafika 

té stránky, co třeba autoři, jsou uvedeni nebo ozdrojované fotky apod.? 

Tak třeba na tom prvním textu mi ta fotka neříká nic, je tam žena se šátkem, ale to 

může být kdokoliv. Nemusí to být zrovna někdo vyznání islámu, tak jako dobré. Co 

se týče té češtiny, tak se mi to taky nezdá moc formálně. Sice jsem řekla, že mi 

přijde jako fake news ta druhá zpráva z Aktuálně.cz, ale co se týče toho textu, tak 

laicky působí, že to psal někdo, kdo se v tom úplně nevyzná ten první text.  

 

- Proč na tebe teda působí ten druhý text jako dezinformační? 

Přijde mi, že je to málo vysvětleno, je to úplně krátký text.  

 

- A co třeba autor článku, je tam uveden? 

Je tam něco jako Alexandra, u toho prvního, ale jinak nevidím. A u toho prvního 

nevidím.  

 

- Kde se s fake news nejčastěji setkáváme? 

Facebook, Instagram. 

 

- A někde jinde? 

Asi já úplně nevím, kde jinde. Mezi lidmi asi taky. 

 

- Která česká média poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Možná na Seznamu, ale jinak asi tak ničemu nevěřím. Jinak každý má doma 

televizi, tak se koukne na televizní noviny.  

 

- Která televize na tebe působí seriózním dojmem? 
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ČT1. Mám z ní příjemný dojem, vidím tam ty politiky a tak. Na té Nově mi to 

nepřijde až tak… jako jasně i Nova je určitě důvěryhodná, ale když se dívám na tu 

jedničku, tak mi to přijde takové více. 

 

- Kterým webům naopak vůbec nedůvěřuješ?  

Novinky.cz 

 

- Proč? 

Myslím, že už jsem tam viděla nějaké fake news a dost lidí v mém okruhu taky 

říká, že to vůbec nečte, že tam nejsou úplně pravdivé informace. Dále třeba ještě 

něco z Facebooku, i když tam jsou zdroje, odkud to mají, tak ve většině případů je 

to lež.  

 

- Sleduješ i nějaké zahraniční zdroje? 

Moc ne. 

 

- Když se setkáš s nějakou novou informací, kam si ji půjdeš ověřit? A ověřuješ 

vůbec zprávy? 

Ne, neověřuju. Opravdu si počkám večer na televizi. Jako samozřejmě jde o téma, 

nyní jde třeba o koronavirus, to si v průběhu posledních týdnů vyhledával snad 

úplně každý, ale jinak si nevyhledávám žádné zprávy třeba novinky ve světě a tak. 

Pokud se mi to neubližuje nebo se mě to netýká, tak nevyhledávám. 

 

- Setkala ses s výukou mediální výchovy? 

Jako teď ta výuka probíhá asi u všech.  

 

- A kdy?  

Na střední. 

 

- Co se tam rozebírali? 

Poplašné zprávy, hoaxy. Měli jsme to v rámci přednášky, přišel externí člověk. 
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- Jak si myslíš, že by měla být koncipovaná mediální výchova na školách? Myslíš si, 

že je důležitá? 

Myslím si, že určitě je. Zavedla bych ji na druhá stupeň, na tom prvním to ty děti 

ještě moc nepochopí. 

 

- A proč?  

I co se týče psychiky, tak spousta věcí, co jsou na těch sociálních sítích, tak nejsou 

úplně dobré.  

 

- Kdo je nejsnáze manipulovatelný na internetu? 

Teenager ve věku 12-13 let. A potom starší lidí, kteří chytají hysterii z každé 

zprávy. U těch teenagerů je to především na těch sociálních sítí, že nerozeznají 

realitu od virtuálního světa. 

 

- Otázka na závěr. Dokážeš v českém mediálním systému rozlišit, která média jsou 

veřejnoprávní a která soukromá? 

Netroufám si na to. 

 

Muž, SOŠ   

 

- Jaké sociální sítě používáš?  

Facebook, Messenger, SnapChat. Nejsem úplně člověk, který by musel postovat 

fotografie a chlubit se ta svým životem, nemám to zapotřebí. Fotky, které se 

objevují na mým profilu třeba na Facebooku jsou většinou od kamarádů z různých 

akcí, co mě označí. Jinak jsem spíš pasivní, co se týče přidávání věcí na internet, 

ale rád se vyjádřím na Facebooku k nějaké zajímavé konverzaci. Když se něco týká 

tématu, které mě zajímá, tak rád zeptám, ale že bych sdílel svoje fotky a sbíral 

„lajky“, to ne. 

 

- Týkají se některé tvé komentáře veřejného dění? 

Týkají se hlavně mého oboru, takže třeba fotografie, technika a tak podobně. Často 

se vyjadřuju na hokeji, to je takový můj koníček, ale co se týče politiky a těchto 

věcí, tak to moc ne, spíš se vyjadřuju k regionální (komunální) politice – k oblasti, 
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ve které bydlím, na to máme skupinu na Facebooku, ale k celostátní politice se moc 

nevyjadřuju.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Já bych řekl, že ten první text mě úplně nezaujal. Přijde mi, že tam jsou slova, 

takový dost odborně… je to takové trošičku zamotané. Je taky naspán dost 

subjektivně, ale zároveň se tam snaží vnést nějaká fakta, aby to lidi evokovalo 

k tomu, že je to pravda. Jak tam vlastně odkazuje, že ještě v 80.letech působily… 

tak snaží se tam jakoby vycházet z něčeho a dát tam jakoby svůj názor trošku. 

Vyloženě tohle není typ textu, který bych četl.  

 

Ten druhý už mi přijde zajímavější, protože tam je jasně daná informace, která se 

postupně rozvádí – rozhodně kdybych si toto přečetl, tak bych si zkusil najít ještě 

jeden zdroj, abych si to ještě trošku ověřil nebo něco to. Ten první text mi neřekl 

vůbec nic po přečtení, a kromě nadpisu mě to vůbec nezaujalo. 

 

- Jak bys zhodnotil jazyk a styl toho prvního textu?  

Snaží se hodně spisovně mluvit, jsou tam odborná slova, ale píšou to… no, mi se 

zdá, že v tom textu dost skáčou a moc se mi to nečetlo dobře. Ten druhý mi dává 

informaci.  

 

- Našel jsi tam třeba autora? U toho obou těch textů? 

Přímo autora u toho druhého nevidím, ale píšou tam, že je to ze stránky 

Aktuálně.cz z roku 2020 ze 2.4., ale autora nemůžu najít, u toho prvního taky 

nemůžu najít autora.  

 

- Kdyby sis měl vybrat z těchto dvou textů, tak na kterou bys ukázal, že je 

dezinformační, šíří paniku?  

Těžko říct. Myslím si, že možná u toho druhého z Aktuálně.cz, který se četl líp, tak 

zároveň bych u něj řekl, že by si lidé u něj více vystrašili – víc by věřili tomu, že je 
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to dezinformace. Kdyby si přečetli třeba jenom nadpis nebo jenom úryvek z toho 

textu, tak by klidně uvěřili tomu, že je to dezinformace. Nebo, že je to informace, 

ale nehledali by z dalších zdrojů, takže by to označili jako dezinformaci.  

 

- On se ten článek na něco odkazuje, na jednu instituci… 

Soudní dvůr Evropské unie. No dobrá, když už to odkazuje na ten Soudní dvůr, tak 

tam bych si to mohl prověřit, protože tam už určitě nebudou dezinformace. Tak 

v tom případě, by to nemusela být dezinformace.  

 

- Pokud bys měl ukázat na jednu zprávu, která je dezinformační, která by to byla? 

Původně jsem si myslel, že ta druhá, ale teď ji musím označit za více seriózní, 

protože bych si to tam mohl prověřit, protože ten Soudní dvůr Evropské une určitě 

vydal nějaký podrobný závěr, který bych si mohl přečíst, a tam rozhodně nebudou 

mít dezinformace. V tom prvním by to bylo složitější a musel bych hledat z více 

zdrojů, bylo by to těžší najít tu pravdu. Obě zprávy bych ještě podrobil prošetření. 

Nikdy nedělám, že bych si přečetl článek a na základě toho postavil pravdu. 

Každopádně ten druhý mi přijde lépe prověřitelný.  

 

- Jak se podle tebe pozná takový dezinformační web? 

Hodně se tam snaží vnutit svůj názor, většinou je to obecná informace, která 

neodkazuje na nějaký konkrétní problém, ale snaží se to rozpitvat, např. Česko 

bude přijímat uprchlíky – kdyby toto byl nadpis, tak by to ve mně evokovalo, že se 

možná jedná o dezinformaci. Nevím, jestli bych to bral seriózně. Já nemám prstě 

rád přehrocené nadpisy v tomto stylu. 

 

- Jaký si myslíš, že je rozdíl mezi bulvárem a dezinformacemi? 

Dezinformace, tam ovlivňují pravdu, že pravda je zkreslená nebo může vycházet 

z nějaké pravdy, ale je přibarvená anebo upravená, aby to čtenáři četli a bulvár 

podle mě může šířit úplné drby, aby někoho shodil. Pod bulvárem si představím 

spíš nějaké hvězdy, celebrity. Taky to může být nějaká událost, kde to bulvár 

rozmaže a udělá něco, co vlastně člověk vůbec nepotřebuje vědět, tak se mu to 

snaží vnutit.  
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- Jaký je jazyk dezinformačního webu? 

Podle mě se snaží trošku mluvit odborně, ale ne moc. Kdyby psal vyloženě 

jednoduchá slova a měl malou slovní zásobu, tak by tomu lidé moc nevěřili. Musí 

tam dát prvky nějaké odbornosti, že vychází z něčeho ověřeného, ale zároveň to 

ověřený vůbec nemusí být.  

 

- Nějaké další náležitosti, které by měl mít dezinformační web?  

Většinou tam není autor, a taky se na té stránce objevují takové ty vyskakovací 

reklamy, odkazy na různé firmy, zdroje tam jsou málokdy. Většinou to jsou 

odněkud stažené fotky. Je to dost sporné. Takové weby však bijou do očí.  

 

- Kde se s nimi setkáváme nejčastěji? 

Dřív bych řekl, že noviny, ale to už málokdo čte. V dnešní době bude největší šířič 

dezinformací asi Facebook. Navíc Facebook často odkazuje na stránky, které jsou 

pochybného původu.  

 

- Jaká česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Za mě je to ČT. Ti mi přijdou nejvíce seriózní podle toho, jaké zprávy vydávají. 

Pokud si pak člověk dohledává, jestli je to pravda, tak se to ve většině opravdu 

shoduje na 100 %. Přijde mi, že to ČT je opravdu seriózní. Třeba taková Nova, tam 

o těch důležitých zprávách, které lidé potřebují vědět většinou mluví pravdu, ale 

přijde mi, že dost zkreslují. Jinak ten jejich web tn.cz to mi přijde, že tam jsou 

vyloženě šiřiči fake news. To nepovažuju za seriózní web.  

 

- Takže si myslíš, že je rozdíl mezi tn.cz a tím, co Nova vypustí do vysílání? 

Určitě. Mi tak přijde, že v tom vysílání se snaží to mít ještě trochu seriózní, ale ten 

jejich web to je vyloženě bulvár, fake news všechno dohromady.  

 

- Našel bys ještě nějaká jiná média, která považuješ za kvalitní v Česku?  

Když potřebuju rychle vědět nějaké informace třeba teď s koronavirem, tak si 

zapnu ČT. Jak na jejich stránkách, tak na jejich sociálních sítích. Dál jsem si 

vyhledával na stránkách vlády apod. Dívám se po oficiálních vyjádřeních. 
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- Sleduješ taky nějaké zahraniční weby? 

Se svojí jazykovou schopností moc ne. Soustřeďuji se spíše na Česko.  

 

- Vzpomněl by sis na nějaké zdroje, kterým vůbec nedůvěřuješ? 

TV Barrandov. To nejsou pro mě seriózní zprávy, ale jen nějaké pokusy o 

zpravodajství. Těm zprávám bych nikdy nevěřil. 

 

- Proč ti to nepřijde seriózní? 

Protože tam všechno řídí a komentuje Jaromír Soukup, to je jedna z hlavních věcí. 

Jednou jsem viděl ty zprávy… no, oni jsou přesně ten typ, kde se snaží házet na lidi 

špínu, vytáhnou kdejaký drb, vytáhnou kdejakou blbost na něco, aby ty lidi natáhli.  

 

- Když se setkáš s nějakou novou informací, kam si ji stoprocentně půjdeš ověřit? 

Tak hledal bych podle toho, co je to za zprávu – podle toho bych hledal. Snažil 

bych se to najít na ČT, jestli to tam řešili. To je fakt jakoby jeden z nejvíc 

ověřených zdrojů. Pokud se nějaké informace nedozvím tam, tak mi přijde, že 

většinou odkazují někam jinam, kde bych se mohl dozvědět pravdu.    

 

- Jak často ověřuješ zprávy? 

Záleží, jestli mě ta zpráva zajímá nebo ne. Vždycky ověřuju to, co potřebuju vědět. 

Teď je dobrý příklad s tím koronavirem. Zajímal jsem se o to, kdy bude co 

otevřené – třeba autoškoly, to zrovna řeším. Když jsem třeba našel nějakou 

pochybnou zprávu, tak jsem si to šel zkontrolovat na ČT podle vládní tiskové 

konference.  

 

- Probíráš to třeba s kamarády, doma s rodiči apod.? 

Nejvíce s kamarády, máme i vyloženě třídu, kde se o zprávách hodně bavíme, kde 

to ty lidi zajímá. Doma to moc neřeším.  

 

- Probíhala na tvojí základce nebo teď na střední nějaká forma mediální výchovy?  

Na základní škole vůbec ne. Já jsem chodil na základku kde nás pořádně 

neseznamovali ani s počítači a seriózní zdroj byla Wikipedia, teď už mi to teda tak 

nepřijde. Na střední škole, tam se snaží, abychom čerpali z více zdrojů, ale to se asi 
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úplně nemůžeme bavit o mediální výchově. Máme čerpat z více zdrojů, to je tak 

jediný. Spíš si sám dělám vlastní názor. 

 

- Myslíš si, že by mediální výchova měla být vyučovaná ve škole, je to nutné? 

Určitě je to nutné a zahrnul bych to do učebního plánu do informatiky, ani bych to 

nedával do občanky. Prostě často podceňovaná informatika, lidé si řeknou dobrý 

jdeme na počítače, necháme je něco vyhledat, naučíme je ve Wordu, 

v Powerpointu, aby uměli udělat prezentaci. Jenomže tohleto se podle mě dost 

podceňuje – vyhledávání takových fake news. Lidé často uvěří už jenom nadpisu, 

úryvku z toho článku, ani to nerozkliknou. A tohleto by se mělo řešit, když už mají 

desetileté, dvanáctileté děti účet na Facebooku. 

 

- Kam bys zařadil mediální výchovu?  

První stupeň ne, protože ti z toho nemají úplně rozum – nedokážou vnímat tuhletu 

problematiku, politiku. Rozhodně bych to začal zahrnovat od sedmé třídy určitě. Ta 

sedmička je podle mě taková zlomová, a pak osmička devítka. Prostě, než ti lidé 

vyjdou ze základní školy, tak by si měli umět vyhledat seriózní zdroje, informace, 

aby přišli na střední s tím, že si dokážou ověřit informace a mít svůj názor, který 

není ovlivněný.  

 

- Která skupina lidí je podle tebe nejnáchylnější na dezinformace?  

Určitě druhý stupeň. Vidí článek někde, tak to mají potřebu vytroubit kamarádům, 

neřeší moc jestli je to pravda nebo ne, ale snaží se přijít s něčím novým, s něčím, co 

ostatní nevědí, co je zajímavý. A co se týče sociální skupiny, to si asi nedovolím 

tipnout. Jednu skupinu ale vím určitě, a to jsou důchodci, kteří se neumí pohybovat 

na sociálních sítích a uvěří každému článku. Mám příklad s mojí babičkou, která je 

v důchodu. Je ten typ, co už umí s počítačem, má Facebook, má Instagram, aby 

komunikovala se známými, ale kolikrát přijde s takovou hloupostí. 
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