
Mgr. Zdeňka Meira da Rocha

 InterdIscIplInární 
 propojení 

 výtvarné a medIální 
 výchovy 



Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta 
Katedra výtvarné výchovy



Disertační práce 
Mgr. Zdeňka Meira da Rocha 

Interdisciplinární propojení 
výtvarné a mediální výchovy

ICT jako podpůrný prostředek 
ve výtvarné výchově

Doktorský studijní program 
Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova



Prohlašuji, že jsem disertační práci „Interdisciplinární propojení výtvarné 
a mediální výchovy/ ICT jako podpůrný prostředek ve výtvarné výchově“ 
vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití 
v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce 
nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.
V Praze dne 30. 10. 2020

PROHLÁŠENÍ

©  Mgr. Zdeňka Meira da Rocha, 2020 
Školitel: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.

© PedF UK, 2020



7

Mé poděkování patří vedoucímu disertační práce doc. Martinu Rauden-
skému Ph.D. za odborné vedení, dále všem respondentům za jejich čas, 
škole da Vinci, kolegům i studentům, za podporující a inspirativní pracovní 
zázemí. Děkuji PeadDr. Heleně Hazukové za trpělivé konzultace a cenné při-
pomínky, Janě Kerhartové za přátelskou podporu a konzultace, Zuzaně 
Svatošové za inspirativní rozhovory a Kateřině Fojtíkové nejen za spolu-
práci na dotazníkovém šetření. Závěrem chci poděkovat mým rodičům 
a partnerovi, kteří mi poskytli zázemí k dokončení disertační práce.

POděkOvÁNÍ



98

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

anotace
Disertační práce reflektuje požadavky na změny ve vzdělávání 
související s aktuálními potřebami digitalizace všech oblastí života 
společnosti. Ve struktuře nově požadovaných dovedností je kladen 
důraz na schopnost pracovat s informacemi a digitálními technologiemi, 
rozvoj kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Disertace tuto problematiku nahlíží z pozice vizuálních a mediálních 
studií, která do vzdělávání pronikají skrze vzdělávací obor Výtvarná 
výchova a průřezové téma Mediální výchova. Jejím cílem je zmapovat 
průniky výtvarné a mediální výchovy na teoretické a kurikulární 
rovině a ve vzdělávací praxi zkoumat podmínky jejich propojování.

Hlavní prostředky splnění tohoto cíle: (1) studium kurikulár-
ních dokumentů, (2) kvalitativně-kvantitativní dotazníkové šet-
ření stávající situace v praxi, (3) kvalitativní metoda akčního výzkumu, 
jehož cílem bylo zmapovat vhodné způsoby (strategie, formy 
a metody) integrace mediální výchovy do výtvarné výchovy na gym-
náziích. Výzkumné nálezy jsou doplněny rozhovory s učiteli gym-
názií, kteří výtvarnou a mediální výchovu ve výuce propojují.

Výstupem jsou inspirativní příklady a další podněty 
propojení těchto oborů i poznatky určené autorům kurikula, 
pedagogům v praxi i pracovištím vzdělávajícím učitele.

Klíčová slova
vizuální a mediální gramotnost, vizuální kultura, obraz, médium, průřezové 
téma Mediální výchova, výtvarná výchova, interdisciplinarita, vzdělávání, 
kurikulum, kvalitativní výzkum, reflexivní praxe, sémiotická analýza

AnnotAtion
This PhD thesis reflects the requirements for changes in education 
related to the current needs of digitization of all areas of society. On 
the structure of newly required skills the emphasis is put on the ability 
to work with information and digital technologies, the development 
of critical thinking, creativity and the capability to solve problems. 
The presented PhD thesis considers above mentioned issue from the 
position of visual and media studies which penetrate into education 
through the educational field of Art education and the cross-curricular 
topic of media education. Its aim is to map the intersections of art and 
Media education on a theoretical and curricular level and to examine 
the conditions of their interconnection in educational practice.
The main means of fulfilling this goal: (1) study of curricular 
documents (2) qualitative-quantitative questionnaire survey of 
the current situation in practice, (3) qualitative method of action 
research which aimed to map appropriate ways (strategies, forms 
and methods) Art education at upper secondary schools. The research 
findings are supplemented by interviews with upper secondary school 
teachers who connect Art and Media education in their teaching. The 
output is inspiring examples and other stimuli for the connection 
of these disciplines, as well as knowledge intended for curriculum 
authors, teachers in practice and workplaces educating teachers.

Keywords
visual and media literacy, visual culture, image, medium, 
cross-curricular topic media education, art education, 
interdisciplinarity, education, curriculum, qualitative 
research, reflective practice, semiotic analysis
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Úvod

„Tvořivost je základní zbraní proti totalitě.“ (Julia Kristeva)1

Úvodem chci objasnit název své disertační práce. Do doktorského studia jsem 
vstoupila s myšlenkou zkoumat zapojení informačních a komunikačních tech-
nologií (ICT) do výtvarné výchovy2. Studium i pedagogická praxe mě postupně 
přivedly k závěru, že technologie by neměly být podstatou mé práce, zásad-
nějším se mi jevil obsah komunikovaný jejich prostřednictvím. Technologie, 
úžeji digitální média, zůstaly podstatnou částí této práce (viz kap. 2. 4. 1 Koho 
dnes vzděláváme?, kap. 2. 4. 3.3 Digitální gramotnost a dále oddíl B/ Dotazní-
kové šetření stávající praxe), jsou však vnímány především jako forma, v jaké 
se k nám dostávají mediální obsahy, či jako aktuální vyjadřovací prostředek 
tvorby. Díky rapidnímu nárůstu množství mediálních sdělení, zejména jejich 
vizuální formy, jsem došla k závěru, že je nezbytné, aby byla společnost vyba-
vena schopností kritického odstupu od mnohdy zkreslených, či dokonce mani-
pulativních obsahů. Palčivým tématem se tedy začala jevit vizuální gramot-
nost v kontextu mediální komunikace.

Rozvoj vizuální a mediální gramotnosti patří na školách mezi cílová zamě-
ření vzdělávacího oboru Výtvarná výchova a průniky Výtvarného oboru a prů-
řezového tématu Mediální výchova. Začala jsem se tedy tázat, zda a jak tyto 
obory propojit za účelem posílení gramotností nutných k orientaci v dnešní 
společnosti.

Disertační práce si tedy klade za cíl prozkoumat mezioborové průniky vzdě-
lávacího oboru Výtvarná výchova a průřezového tématu Mediální výchova 
nejen v teoretické rovině, ale i ve vzdělávací praxi vyššího sekundárního stupně 
vzdělávání.

1  In Pastorová, M., Jirák, J. a kol. (2015) K integraci mediální výchovy. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (s. 97).

2  V disertační práci používáme výraz výtvarná výchova v případě, že máme na mysli tento obor 
všeobecně. Ve chvíli užší specifikace používáme pojem Výtvarný obor, což je název užívaný pro 
výtvarnou výchovu v Rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia (RVP GV) či vzdělávací 
obor Výtvarná výchova (RVP pro základní vzdělávání). Velké písmeno V zde užíváme po vzoru 
RVP, jelikož jde o název daného oboru. U pojmu mediální výchova, míněno obecně, používáme 
malé písmeno m. V případě že uvádíme celé označení průřezové téma Mediální výchova používáme 
v souladu s RVP velké písmeno M jelikož jde o název konkrétního průřezového tématu.

úvOd
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struKturace a orIentace v textu dIsertační práce

Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí.
V I. části – Výzkumné cíle a teoretická východiska práce – čtenáře na úvod 

seznámíme s výzkumným problémem, cíli a otázkami disertační práce. Poté 
nastíníme teoretická východiska, kde budeme reflektovat změny probíhající 
ve společnosti a její komunikaci a zaměříme se také na proměňující se roli 
školy v současné digitalizované době. Nabídneme stručný vhled do vizuálních 
a mediálních studií, která jsou výchozími vědními disciplínami vzdělávacího 
oboru Výtvarná výchova a průřezového tématu Mediální výchova, které stojí 
ve středu našeho zkoumání.

II. část - Výzkumná část práce - je rozčleněna do čtyř oddílů:

A. Nejprve budeme zkoumat předpoklady propojení mediální a výtvarné 
výchovy v teoretické rovině a ve vzdělávacích dokumentech. Zamě-
říme se na studium teoretických východisek zmíněných oborů, pře-
devším pak na jejich uchopení v kurikulárních dokumentech.

B. Ve druhém oddílu se zaměříme na deskripci stáva-
jící situace zapojování mediální výchovy do výtvarné 
výchovy ve vzdělávací praxi v České republice.

C. Dominantním oddílem pak bude akční výzkum v podobě 
reflexivní praxe autorky předkládané disertační práce.

D. V posledním oddílu naleznete rozhovory s učiteli, kteří sle-
dované obory ve své praxi na gymnáziích propojují.

Tabulky, grafy a obrazová dokumentace jsou značeny vždy příslušným písme-
nem části či oddílu, ve kterém se objevují.

Seznam použitých zkratek, tabulek, grafů a obrazové dokumentace v textu 
je uveden na konci této práce.

Seznam příloh a přílohy samotné jsou zařazeny za Seznam informačních 
zdrojů a jsou značeny příslušným písmenem oddílu, ke kterému se vztahují. 
Odkazy k přílohám pak naleznete přímo v textu práce.

Do poznámek pod čarou jsou zařazeny doplňující informace, které by naru-
šily plynulost textu, a odkazy na zdroje informací.

Vzhledem k tomu, že jsem pedagog, pokládám za důležité, aby vzdělávací 
praxe výtvarné výchovy a její vědecký diskurs zůstaly v těsném spojení. Vedle 
analýzy vzdělávacích dokumentů a dotazníkového šetření stávající praxe jsem 
proto dominantní část práce věnovala akčnímu výzkumu. Tento výzkumný 
design vzešel v roce 1991 právě z potřeb praxe. Jeho zakladatel John Elliott 
uvádí, že jde o „učiteli prováděnou systematickou reflexi profesních situací 
s cílem jejich dalšího rozvinutí“. (Elliott, 1991, s.1) Tento výzkum jsem usku-
tečnila formou reflektované praxe ve své vlastní výuce s využitím modelu 

„reflexivního praktika“ autora Donalda A. Schöna (1983). Tento typ badatel-
ské činnosti je jednou z hlavních výzkumných metod badatelského týmu praž-
ské katedry výtvarné výchovy. Schönův model odpovídá specifikům oboru a je 
ověřen řadou výzkumných – tuzemských i mezinárodních – projektů.

Přála bych si, aby výsledky této disertační práce obohatily diskurs výtvarné 
výchovy novými vědeckými poznatky k interdisciplinárním možnostem výtvar-
ného vzdělávání a snad i inspirovaly pedagogy při integraci průřezového 
tématu Mediální výchova ve vzdělávací praxi výtvarné výchovy.

Text disertační práce je psán v první osobě množného čísla, jak je tomu 
u prací vědeckého typu zvykem, v případových studiích je ovšem použita ich 
forma, jelikož v nich popisuji děj, jehož jsem byla přímým účastníkem. Výjim-
kou je také úvod této práce, který jsem uchopila osobněji.

STRukTuRACE A ORiENTACE v TExTu
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1. cílové Zaměření výZKumu

1.1 výZKumný problém
Výzkumnou oblastí našeho pedagogického výzkumu je pole výtvarného vzdě-
lávání a jeho interdisciplinární propojení s mediální výchovou. V rámci zmí-
něné oblasti jsme vydefinovali jako výzkumný problém integraci průřezového 
tématu Mediální výchova do výtvarné výchovy ve vzdělávacích dokumentech 
i praxi Výtvarného oboru na gymnáziích. Jde především o prozkoumání spo-
lečných průniků, způsobů zapojení a poskytnutí konkrétních příkladů propo-
jení. Výzkumný problém má tedy několik cílů.

1.2 cíl výZKumu
Cíle výzkumu jsou:
(i) ověřit, zda je obor Výtvarná výchova vhodným polem pro integraci mediál-
ní výchovy, a to nejen studiem vzdělávacích dokumentů, ale také v edukační 
praxi sekundárního stupně vzdělávání;
(ii) v návaznosti na tato zjištění si klademe za cíl zmapovat vhodné způsoby 
daného interdisciplinárního propojení;
(iii) přinést tzv. příklady dobré praxe jako metodickou podporu/inspiraci pro 
pedagogy výtvarné výchovy a pracovníky v oblasti umění a vzdělávání.

1.3 výZKumné otáZKy
K dosažení výše zmíněných cílů jsme definovali tři výzkumné otázky. Ty jsme 
v jednotlivých oddílech výzkumu vždy doplnili podpůrnými dílčími výzkum-
nými otázkami (DVO).

Hlavní výzkumná otázka (HVO)
1.  Je výtvarná výchova vhodným polem pro zapojení průřezového tématu 

Mediální výchova?
DVO: Která témata/učivo a (doporučené) očekávané výstupy mají potenciál 
být uplatněny při propojení výtvarné a mediální výchovy?

Vedlejší výzkumná otázka 1 (VVO 1)
Dochází v reálné praxi k propojování Výtvarného oboru a průřezového 
tématu Mediální výchova? Jakým způsobem?

zAměřENÍ výzkumu
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hledání nedosažitelného souboru metafyzických pravd přinášela místo vše-
obecného pokroku jen útlak. (Barker, 2006, s. 153) Upozorňují také na to, že 
‚pravda‘ je vždy uchopena historicky, je tedy závislá na tom, jaké interpretace 
jsou dobově pokládány za pravdu. (Barker, 2006) Tuto vlastnost postmoder-
nita postrádá, nabízí naopak široké spektrum interpretací, z nichž není žádná 
jednoznačně stanovena za správnou.“ (Špidlová, 2013, s. 511)

„Koncem 70. letech minulého století se setkáváme s myšlenkami francouz-
ského filozofa Jeana-Françoise Lyotarda, které podnítily k pozdější debatě 
o postmodernismu v evropském kontextu. Lyotard popisuje přechod od ideje 
celku, jednoty, absolutna3, vycházející z myšlenek osvícenství, k pluralitě ‚řečo-
vých (jazykových) her‘ (Wittgenstein) neumožňujících jednotu. Neboli jde 
o přechod od velkých, obecně platných příběhů (idejí) k jednotlivým (lokál-
ním) vyprávěním, která vznikla díky rozlišnostem kultur, jež vstupují do komu-
nikace. Tedy ideou postmoderní společnosti je mnohovrstevnatost vůči jed-
notě moderny.
Polský sociolog Zygmunt Bauman se ve svých publikacích taktéž intenzivně 
zabývá konceptem postmoderny, od konce 90. let však začíná užívat pojem 
tekutá moderna: ‚Pevná‘ (solid) fáze moderny přešla ve fázi ‚tekutou‘ (liquid). 
(Bauman, 2001) Tímto metaforickým přirovnáním Bauman definuje neustálou 
proměnlivost současného světa, ve kterém se ze společnosti producentů stala 
společnost konzumentů. Žijeme tedy ve společnosti, jejíž systém byl především 
s příchodem digitálních technologií zásadně změněn.“ (Špidlová, 2016, s. 512)

2.2 vIZuální Kultura

„Výraz vizuální kultura zahrnuje celou řadu mediálních forem od výtvar
ného umění přes film, televizi a reklamu až po vizuální data ve sférách vědy, 
práva či lékařství.“ (Sturken, Cartwright, 2009, s. 11)

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s obratem k vizualitě v průběhu minu-
lého století, představit nově konstituovaný obor zabývající se vizuální kultu-
rou a reflektovat ho v kontextu medializace společnosti, který bude rozpra-
cován v navazující kapitole.

Podíváme-li se na podobu, v jaké k nám dnes proudí informace, všimneme si 
nepochybně, že je do velké míry vizuální. Během 20. století pozvolna a k jeho 
konci prudce roste pole vizuality/vizuální komunikace.

„‚Vizuální kultura‘ ovšem není zcela nový stav kultury, byť až situace moder
nity zvýšila význam komunikace obrazem. Vizuálno je pojmenováváno, stu
dováno a označováno přinejmenším již ‚od Platóna‘ – ovšem až donedávna 
nebylo spojováno s ‚poznáním‘ či dokonce s ‚pravdou‘. Ta zůstávala vyme
zena oblasti jazyka.“ (Hanáková, 2006)

3  V umění se odrážející v touze avantgardy po vznešenu, tedy 
snaze zobrazit nezobrazitelné. (Lyotard, 1979)

DVO: Považují učitelé Výtvarného oboru za důležité zapojit do výuky digi-
tální média? Z jakého důvodu? Jaké překážky pro zapojení případně spatřují?

Vedlejší výzkumná otázka 2 (VVO 2)
2.  Jak integrovat mediální výchovu do výtvarné výchovy tak, aby bylo 

dosaženo vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů obou oborů?
DVO: Jaké metody, formy a strategie se jeví pro propojení MV a VV jako pří-
znivé?

2. teoretIcKá východIsKa

Pro ukotvení předkládané práce pokládáme za důležité nastínit teoretická 
východiska a vědecké obory, které jsou pro následující text oporou. Vymezíme 
pojem postmoderní společnost, seznámíme čtenáře s vybranými poznatky 
z relativně nových společenskovědních oborů, a to vizuálních a mediálních stu-
dií. Závěrem této části se budeme tázat po roli školy v současné společnosti.

2.1 postmoderní společnost
Následující text obsahuje úryvky z autorčina článku ve sborníku ke konferenci 
Edulearn 20161 a její diplomové práce2. Autory, o které se zde opíráme, jsou 
Jean-François Lyotard a Zygmunt Bauman a Chris Barker.

Dnešní společnost, mluvíme-li o „rozvinuté“ části světa, je zahlcena velkým 
množstvím informací, ať už v podobě textů, či obrazů, které se k nám dostá-
vají prostřednictvím digitálních médií. Zásadně se mění podoba komunikace 
i samotné lidské práce, životní tempo se zrychluje a zvyšují se nároky na orien- 
taci ve vlastní společnosti. To vše do našeho života vnesly mimo jiné digitální 
technologie a internet. Výrazná proměna společnosti, jejíž první náznaky 
popsali sociologové a filozofové již v 70. letech 20. století, je předmětem 
mnoha vědeckých diskusí a z nich pramenících teorií. Ty nám nabízí rozličné 
možnosti jak rozumět společnosti, ve které žijeme, a tím se v ní snad i lépe 
orientovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o živý a stále se přetvářející orga-
nismus, výklady nemohou (a ani snad nechtějí) být chápány rigidně, staticky.

„Koncept postmoderny se začal objevovat v šedesátých letech dvacátého 
století, a to především v západních zemích, v opozici k předešlému období 
moderny. (Soukup, 2011) Moderna však přichystala pro postmodernu půdu. 
Díky jejím charakteristickým vlastnostem jako zrychlování času a komprese 
prostoru, které byly výsledkem urbanizace, industrializace a automatizace 
se staly společně s virtuálními technologiemi a s tokem kapitálu, informací 
a médií podmínkami pro postmodernost v éře globalizace. (Sturken, Cartwright, 
2009, s. 315)

Modernita a postmodernita se však zásadně liší v jedné věci, a to v šíři inter-
pretací. „Např. Foucalt, Loytard a Rorty kritizovali modernitu za to, že ve svém 

1  Špidlová, Z. (2016) Digital Media In Visual Arts Education. From Strategy 
to Practice. In Edulearn16 proceedings (s. 510–521).

2  Špidlová, Z. (2013) Oděv jako prostředek sebeidentifikace a sebeprezentace 
a možnosti didaktického rozvedení tématu ve výuce výtvarné výchovy. [Diplomová 
práce] Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, KVV.
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2.2.2 OBRAz A jEHO mOC

„Dnes přichází obrazy za námi, my za nimi nemusíme.“ (John Berger)4

Jak již bylo zmíněno, ne vždy byl obraz uznáván jako právoplatný komuni-
kační prostředek. Obraz byl v historii tolerován buď jako „symbolická ekono-
mie slasti“ jako u Aristotela, Kanta aj., nebo nebyl tolerován vůbec (u Platóna 
a Descartese), což se projevovalo nedůvěrou a vyzýváním k obezřetnosti před 
viděným. (Hanáková, 2006) Dnes je vliv obrazů na naši kulturu nezpochybni-
telný, skrze ně komunikujeme také základní ideje o naší identitě, potřebách, 
světě jako takovém.

Jedním z prvních autorů, který operuje s pojmem obraz nejen ve smyslu 
uměleckého díla, byl John Berger, který v roce 1972 uvedl na televizní stanici 
BBC sérii dokumentů s názvem Ways of Seeing5, která se rychle stává kultovní. 
Zde formou televizní relace seznamoval širokou veřejnost se svou teorií obrazu 
v kontextu feminismu, fotografické reprodukce, reklamy, ženské nahoty, touhy, 
glamouru aj. Berger tvrdil, že obrazy jsou komunikačním systémem stejně 
jako jazyk – můžeme jimi promluvit/komunikovat. Už v 70. letech upozorňo-
val na fakt, že obraz se nabízí ke snadné manipulaci. „Mohou být použity jako 
argumentace nebo důkazy, které jsou odlišné, dokonce velmi odlišné, od jejich 
původního významu. Jelikož obrazy jsou nehybné a tiché, zřetelnou cestou, 
jak nimi manipulovat, je pohyb a zvuk. Význam může být také změněn tím, co 
vidíme vedle obrazu, nebo tím, co přichází po něm.“6 (Berger, 1972)

Vilém Flusser v 80. letech 20. století důrazně upozorňuje na nezbytnost 
rozlišování mezi předtechnickými a technickými obrazy tzv. technoobrazy. 
První jsou, stručně řečeno, symboly výjevů, které zobrazují, zatímco technický 
obraz předstírá, že je symptomem zobrazované scény. Flusser nazývá techno-
obrazy klamem či ideologicky zkresleným znakem.

Považme, že již v 80. letech poukazuje na nový trend, a to že většina infor-
mací o světě k nám proudí prostřednictvím technických obrazů, což je také 
důvod, proč apeluje na kritiky (a intelektuály obecně), aby tyto klamy odha-
lovali, a tím tyto obrazy „odideologizovali“. Schopnost uvědomit si skrytý 
záměr technického obrazu Flusser nazývá „technoimaginací“, která je cestou, 
jak odhalovat „záměrný klam, který je součástí obrazové civilizace“. (Flusser, 
1996, s. 17) „Skutečnost, že bez znalosti teorie jsou technoobrazy nedešifro-
vatelné, je na fotografiích (například na rentgenových snímcích) patrná lépe 
než na jiných obrazech.“ (Flusser in Výtvarné umění 3–4, 1996, s. 22)

Neschopnost dešifrování technoobrazu nazývá Flusser „posthistoric-
kým analfabetismem“, který umožňuje „aparátům budovat programující 

4  Volný překlad Bergerových slov ze seriálu Ways of Seeing (1972). Dostupné z: https://
www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk, navštíveno dne 11. 7. 2020.

5  Tentýž rok vydává stejnojmennou knihu, která se stává jedním 
ze základních pilířů studia vizuální kultury.

6  Volný překlad Bergerových slov ze seriálu Ways of Seeing. Dostupné z: https://
www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk, navštíveno dne 2. 7. 2020.

Modernistický obrat, který je naznačen v textu Petry Hanákové, spočívá v pře-
chodu od chápání obrazu především jako esteticky či symbolicky pojatého 
artefaktu k obrazu jakožto právoplatnému komunikačnímu prostředku. Zmí-
něný obrat podnítily již změny započaté průmyslovou revolucí, která přinesla 
mimo jiné nové prostředky zobrazování (fotografie, film), a „dovršil“ jej pří-
chod masových médií, digitálních médií a internetu nejen jako prostředku 
masového šíření obrazu, který nese své sdělení/informaci.

„V průběhu 20. století dochází k ‚všeobecné estetizaci každodenního života 
(…) rozostřování hranic mezi kulturou a uměním, vysokou a nízkou kulturou 
či obchodem a uměním.‘ (Barker, 2006, s. 152) Podle Baudrillarda tvoří součas-
nou kulturu nepřetržitý tok obrazů, jež neustavují žádnou konotační hierar-
chii. Baudrillard označil konec dvacátého století jako dobu, ‚v níž se obrazy 
staly skutečnějšími než skutečnost‘. (Baudrillard in Sturken, Cartwright, 2009, 
s. 315)“ (Špidlová, 2013, s. 514) Tato myšlenka je v konečném důsledku zneklid-
ňující a vyžaduje pozornost široké veřejnosti, jelikož se obraz stal v dnešním 
medializovaném světě mocným nástrojem.

Při „čtení obrazů, které na nás chrlí audiovize – přestože existuje obecné 
vědomí o možnostech manipulace obrazem –, je zde stále mizivá zkušenost 
s čtením, analýzou a nedůvěrou k obrazům (absentuje zde ‚hermeneutika 
podezření‘). Společnost spektáklu se tedy spíše rozkládá vnitřním přetíže-
ním, zahlcením obrazy, než že by byla rozkládána obecnou vědomou snahou 
demystikovat a naučit se pracovat s obsahy komunikovanými obrazy (problém 
nedostatečné mediální gramotnosti publika).“ (Hanáková, 2006)

Je tedy třeba obraz studovat a analyzovat na vědecké úrovni a současně se 
s ním naučit vědomě nakládat v každodenním životě, ať už při jeho percepci, 
či produkci. Pojďme se nyní zaměřit na vědecký obor, který vizualitu zkoumá.

2.2.1 STudiA vizuÁLNÍ kuLTuRy / vizuÁLNÍ STudiA
Vizuální studia se postupně konstituovala v 80. a 90. letech 20. století z přiro-
zené potřeby porozumět sílícímu vliv obrazu na naši společnost. Vizuální stu-
dia integrují několik vědních disciplín, převážně pak z mediálních a filmových 
studií a dějin umění, dále historie, sociologie, estetiky, literární teorie, kul-
turní kritické teorie, psychoanalýzy a dalších. Předmětem zkoumání jsou zde 
způsoby, jak je možné s vizuálními reprezentacemi pracovat, jak transformují 
otázky „významu“, „pravdy“, „vědění“ a „moci“, tedy vztah mezi reprezentací/
obrazem, ideologií a mocí. (Hanáková, 2006) „Samotná vizuální studia zahr-
nují i archeologii vizuální kultury a reflektují vlastní ‚kulturní obrat‘ od oddě-
lených disciplín (kunsthistorie, filmová věda, ale i literární teorie) k inklusiv-
nímu modelu zkoumání vizuálna.“ (Hanáková, 2006)

Současná společnost si důležitost obrazu ve větší míře již uvědomuje 
a uznává jeho váhu. Důkazem toho může být i fakt, že se vizuální studia stala 
od 90. let minulého století jednou ze složek humanitního vzdělání (ať už pod 
názvem „visual studies“, „Bildwissenschaft“, či „vizuální antropologie“).
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2.3 role médIí ve společnostI

„Za Bergerova života byla ekonomika chápána jako vztah mezi ekonomií, poli
tikou, ideologií a kulturou. Dnes bych zcela vyjmul slovo ‚ideologie‘ a na jeho 
místo dosadil ‚média‘. Ta v současnosti představují základní a zásadní sou
část každodenního života.“ (Mirzoeff, 2019)8

Média a jejich role ve společnosti se stávají předmětem kritických a analytic-
kých úvah již v první polovině 20. století. Po své expanzi ve druhé polovině 
20. století se masová média a masová komunikace staly středem zájmu něko-
lika disciplín a postupně začalo studium médií konstituovat disciplínu vlastní – 
teorii masové komunikace (mass communication) vycházející ze sociologického 
studia médií, a později mediální studia (media studies) vycházející z lingvistiky, 
literární vědy, kulturálních studií, kulturní antropologie a věd o komunikaci.

8  Rozhovor publikovaný v knize: Mirzoeff, N. (2019). Jak vidět svět. Praha: 
ArtMap. Dostupné z: https://issuu.com/tomas-artmap/docs/jak_videt_svet_book_
rozhovor?utm_source=conversion_success & utm_campaign=Transactional & utm_
medium=email & fbclid=IwAR1YQOW4B5sFzMjW4ZwC5e1G9lhjzH5TIafcPLqvOC3kboCVO4PdvRkr1DM, 
navštíveno dne 15. 8. 2020.

totalitarismus“. Apeluje tedy dnešními slovy na vizuální gramotnost. 
(viz kap. A/5. 3. 1.1 Vizuální gramotnost)

„Stále znovu nás to svádí k tomu, abychom nekriticky přijímali poselství ilu
strovaných časopisů, televizních zpráv, dokumentárních filmů atd.“ (Vilém 
Flusser, 1996, s. 17)

V poslední čtvrtině 20. století přichází zásadní zvrat – nejen ve zobrazování 
–, a tím je digitalizace. Nicholas Mirzoeff rozšiřuje zmíněnou Bergerovu teo-
rii o digitální obraz, který se sice objevil již v 70. letech, kdy Berger publiko-
val svou knihu Ways of Seeing, nepřikládal ovšem tomuto rodícímu se feno-
ménu velkou důležitost. Mirzoeff označuje digitální obrazy a společně s nimi 
sociální média jako prostředky, které pouze neutváří náš pohled na svět, ale 
jako prostředky, kterými můžeme v 21. století my sami výrazně měnit svět. 
Mirzoeff se postupně dostává k politickému a ekologickému aktivismu, jehož 
je digitální obraz nástrojem. Vývoj obrazu, jeho moci a forem je dynamický 
a lze jej podle Vojtěchovského (2015)7 rozdělit z dnešního hlediska do tří etap
1. V první vlně nástupu technických obrazů, v průběhu 19. století, při-

chází tzv. „moderní mechanická média“, kterými jsou fotogra-
fie a film. Ta postupně vytlačovala tradiční, manuální média.

2. Druhá vlna přinesla tzv. „nová média“, kterými jsou video, 
počítačové (digitální) technologie a od nich odvozený internet 
a sociální sítě. V této etapě se objevují experimenty se zapojením 
nových médií do malby, grafiky a sochařské tvorby.

3. Třetí vlna nástupu technických obrazů je charakteristická prolí-
náním technologií a stíráním hranice mezi technickými a netech-
nickými obrazy. Bývá nazývána „postmediální situací“.

2.2.3 SémiOTikA
Mluvíme-li o vizuální kultuře, obrazech a jejich vlivu, je důležité se zde zmínit 
o oboru, který se zabývá tím, jak je jim rozuměno. Sémiotika je obecně řečeno 
nauka o znacích, která zkoumá, jak se slova a obrazy stávají nositeli významu. 
Přesněji: „Sémiotika je nástrojem analýzy znaků určité kultury a toho, jak je 
v rámci určitého kulturního kontextu utvářen význam.“ (Sturken, Cartwright, 
2009, s. 446) Její původ sahá k počátkům 20. století a za její zakladatele je 
považován lingvista Ferdinand de Saussure a filosof Charles Peirce. Současná 
sémiotika však vychází spíše z díla Rolanda Barthese či Umbrta Ecca z 60. let 
20. století. „Jejich práce poskytují důležité nástroje k pochopení kulturních 
produktů (obrazů, filmu, televize, odívání atd.) jako znaků, jež lze dekódo-
vat.“ (Sturken, Cartwright, 2009, s. 447). Pro naši práci je sémiotika důle-
žitá nejen proto, že se stala podstatným východiskem pro diskurz výtvarné 
výchovy, jehož součástí je kromě tvorby také analýza obrazu (více viz oddíl 
A/5.3 Umění a kultura – Výtvarný obor), ale také proto, že je východiskem pro 
analýzu mediálních sdělení.

7  Vojtěchovský, M. (2015) Šest poznámek k problematice vizuální gramotnosti. (s. 39–66) In Pastorová, 
M. &Jirák, J. (2015) K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
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Předtechnický obraz (jeskynní malby, fresky, mozaiky, malby atd.) „Předtechnické 
obrazy jsou symboly ve smyslu znaků, jež se mají dešifrovat. Například má-li se pří-
jemce malby dobrat jejího poselství, musí usilovat o to, aby zjistil ‚záměr‘ malíře. To 
znamená, že musí dekódovat malířův ‚kód‘. Malířem míněná scéna se v obrazu obje-
vuje ‚kodifikovaná‘, tedy ve formě vědomě nebo nevědomě dohodnutých znaků. Ten, 
kdo tyto znaky dokáže dešifrovat (ten, kdo porozumí dohodě, již předkládá malíř), 
také dokáže pochopit význam scény: jako subjektivně nahlížený stav věcí, jako tou-
žebný sen, jako děsivý obraz, jako předobraz atd. Schopnost takto dešifrovat obrazy 
zde budu nazývat imaginací (představivostí). Obrazy jsou dešifrovány díky imagi-
naci jejich příjemců.“ (Flusser in Výtvarné umění 3–4, 1996, s. 16–17)

Technický obraz (diapozitivy, filmy, televize, video, hologramy atd.) „Technické obrazy 
předstírají, že jsou symptomy ve smyslu znaků, jejichž původ je v jejich významu. 
Fotografie je výsledkem komplexních optických, chemických, mechanických a dalších 
procesů. Výjev odráží sluneční paprsky, ty se koncentrují  v čočce, začnou působit 
chemické reakce atd. Znaky ve fotografii jsou spjaty s jimi míněnou scénou uzavře-
ným, i když komplexním, kauzálním řetězcem. (...) Fotografie není třeba dešifro-
vat, chceme-li přijmout jejich poselství. Není za nimi skryt žádný ‚záměr‘: jsou ‚věr-
nými reprodukcemi‘ toho, co je jimi míněno, objektivními zobrazeními scén. Jejich 
‚pravdivost‘ lze zpochybnit pouze v tom smyslu, v jakém říkáme, že nevěříme vlast-
ním očím.“ (Flusser in Výtvarné umění 3–4, 1996, s. 16–17) Flusser upozorňuje, že 
tato představa o technickém obraze je falešná a lehce jí podléháme.



2928

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

„Pod nová média lze zařadit videotvorbu, digitální fotografii, multimediální 
interaktivní tvorbu (kombinace obrazu a zvuku, ovlivnitelná ve svém účinku 
uživatelem), dále vše, kde jsou pro vývoj nových technologií v umění uplat
něny počítače. Nová média zpřístupňují revolučním způsobem jak obrazo
vou komunikaci, tak také samotnou tvorbu vizuálně obrazných vyjádření.“ 
(Vančát, Pastorová, 2006)10

Na poli mediálních studií jsou nová média „založena na digitalizaci dat 
a vy užití potenciálu telekomunikačních spojení a počítačových sítí (…) Ve druhé 
polovině poslední dekády minulého století byla spojena s představou osvo-
bození od otupujícího vlivu masových médií.“ (Jirák in Pastorová, Jirák a kol., 
2015, s. 15) Zjednodušeně lze média rozdělit na „tradiční“ neboli masová média 
a „nová“, která reprezentují síťová média.11

V závěru této podkapitoly je nutné objasnit, že v naší práci budeme použí-
vat pojem nová média (ve smyslu chápání tohoto pojmu diskursem výtvarného 
umění a vzdělávání) a síťová média v případě, že budeme hovořit o nových 
médiích, jak jsou chápána mediálními studii.

2.3.2 vLiv médiÍ vE SPOLEčNOSTi
Ač by bylo snadné „nařknout“ média z celé řady negativních vlivů na člověka, 
neučiníme tak a raději nastíníme, co které ze zmíněných typů médií (masmé-
dia, síťová média) svým způsobem fungování umožňují. Jedním z důvodů je 
také to, že jejich vliv na společnost či jednotlivce nelze pro provázanost médií 
a celkového společenského kontextu izolovat a zkoumat samostatně. (Jirák, 
Köpplová, 2009) Řečeno s Denisem McQuailem: „(Média) budou jen zřídka-
kdy jedinou nebo dostatečnou příčinou určitého efektu a je nad obyčej těžké 
stanovit jejich relativní přispění.“ (McQuail, 1999, s. 359)12

Pro lepší představu o rozdílnosti fungování masových a síťových médií zde 
uvádíme citaci z úvodu knihy Jana Jiráka a Barbory Köpplové:

„Zatímco typická společenská ‚architektura‘ masových médií je založena 
na vertikální, vysoce hierarchické organizaci šíření informací z několika 
málo center k velkému (…) souboru příjemců (publiku), ‚architektura‘ 
nových komunikačních prostředků je založena na daleko plošších, málo hie
rarchizovaných sítích, v nichž ti, kdo jsou do nich zapojeni, mají relativně 
velkou možnost snažit se oslovovat ostatní.“ (Jirák & Köpplová, 2009, s.13)

Co však tato změna znamená? Jaké změny ve společnosti přináší? Zdá se, že 
velké, a to nejen ve virtuálním prostoru. Průvodním jevem příchodu síťo-
vých médií je určitá mediální interaktivita, díky které se u některých autorů 
objevuje názor výše zmíněného „osvobození od otupujícího vlivu“ masmédií. 

10  Vančát, J & Pastorová, M. (2006) K pojetí a terminologii výtvarného oboru. 
Metodický portál RVP. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/843/K-POJETI-A-
TERMINOLOGII-VYTVARNEHO-OBORU.html/, navštíveno dne 12. 8. 2020.

11  S tímto rozdělením pracují i Rámcové vzdělávací programy pro 
ZV a GV v průřezovém tématu Mediální výchova.

12  Cit. In Jirák, J. & Köpplová, B. (2009) Masová média. Praha: Portál. (s. 324).

2.3.1 k PROBLEmATiCE POjmu médium
„Medium is message.“ neboli „Médium je poselstvím.“ 
(Marshall McLuhan, 1964)

Dnes již kultovní tvrzení Marshalla McLuhana je všeobecně známé a nelze jej 
při výkladu pojmu médium opomenout. Co tím vlastně kanadský literární his-
torik „torontské školy“ myslel? McLuhan vnímal médium jako komunikační 
prostředky či technologie, které jsou jakousi „extenzí člověka“ a každá taková 
nová „extenze člověka“ je sama o sobě poselstvím, jež vypovídá o společnosti. 
Tento technologický determinismus byl později podrobován více či méně kritic-
kým analýzám a interpretacím. Řada teoretiků a historiků jeho přístup ozna-
čila za naivní a utopistický, jelikož nereflektuje manipulativní moc elektronic-
kých médií. (Jirák, Köpplová, 2009) Je nutné brát na zřetel, že tento výklad 
pojmu médium spadá do 60. let 20. století, pojďme se tudíž vzhledem k dyna-
mickému vývoji tohoto fenoménu podívat na výklady současnější.

Pojem médium je mnohovýznamový, zvláště pohybujeme-li se mezi diskur-
sem výtvarného umění a mediální komunikace, kde nastává překryv v pou-
žívání pojmu nová média. Je tedy na místě upřesnit výklady vědními disci-
plínami vizuál ních a mediálních studií a objasnit, jak bude pojem používán 
v rámci předkládané práce. Předmětem zájmu jsou zde především masová 
a síťová média.

2.3.1.1 mASOvÁ médiA
Podle britského sociologa médií Denise McQuaila pojem masová média odka-
zuje k „organizovaným prostředkům komunikování, jež je otevřené, děje se 
na dálku, dostává se v krátkém čase k mnoha lidem“. (McQuail, 2005, s. 4)9

Konkrétněji se masmédii (tedy hromadnými sdělovacími prostředky) rozumí 
periodický tisk a rozhlasové a televizní vysílání, ale stále častěji také jejich 
verze dostupná na internetu. Jejich společným rysem je dostupnost širokým 
masám lidí a aktuálnost (rychlost). Informace jimi šířené k publiku přicházejí 
v krátkých pravidelných periodách (denní tisk), či dokonce průběžně (rozhlas, 
televize či internet). (Jirák, Köpplová, 2009) Jejich fungování se od médií síťo-
vých liší především organizací šíření zpráv, interaktivitou a mírou kontroly 
obsahu, která je u síťových médií nižší.

2.3.1.2 NOvÁ médiA / SÍťOvÁ médiA
Tento pojem je zde nutné ujasnit, jelikož je chápán různě, podle toho, z jakého 
diskursu jej nahlížíme.

Označením nová média na poli výtvarného umění a vzdělávání jsou myš-
lena média analogová i digitální, která umožňují výtvarné vyjádření. Jako pří-
klad lze uvést fotografii, film, video, televizi, počítač, internet, 3D projekce/tisky 
či performativní formu vyjádření. Zjednodušeně řečeno se jedná o výtvarné 
vyjadřovací prostředky, které rozšířily spektrum klasických výtvarných médií, 
jako jsou malba, socha, grafika atp.

9  Cit. In Jirák, Köpplová, 2009.
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pracovní výkony měřitelnými a tím optimalizovatelnými.‘ (Liessmann, 2015, 
p. 39)“ (Špidlová, 2016)

V současné době prochází vzdělávání složitou situací, která je způsobena 
mimo jiné dvěma fakty, a to změnou v distribuci informací a rychlým, obtížně 
předvídatelným vývojem společnosti, jehož akcelerátorem jsou především digi-
tální technologie a prostor internetu. Šíření informací už není závislé pouze 
na jedné instituci – škole –, jak tomu bylo dříve, ale do velké míry právě 
na internetu a digitálních médiích. To samozřejmě otevírá diskusi o ‚(ne)po-
třebnosti‘ škol, případně o nutnosti jejich radikální proměny.

2.4.1 kOHO dNES vzděLÁvÁmE?
Současná mladá generace vyrůstá ve světě, kde komunikuje, získává informace 
a prezentuje se úplně odlišným způsobem, než tomu bylo před příchodem 
digitálních médií. Don Tapscott (2008) tuto generaci nazývá „net generation“16 
a vnímá její charakteristické rysy, na rozdíl od Manfreda Spitzera (2014), jed-
noznačně pozitivně. Mezitím co probíhá tato bouřlivá vědecko-popularizační 
diskuse, kde zaznívají argumenty pro i proti nadměrnému užívání digitálních 
médií a internetu nejen mladou generací, vzdělávací zařízení, ať už s větší, či 
menší ochotou, digitální média postupně do výuky zapojují.

Dříve než Tapscott přišel s označením „net generation“, Marc Prensky (2001) 
rozdělil společnost na „digital natives“ a „digital immigrants“. Jako „digital 
natives“ označil generaci, která vyrůstala obklopená digitálními přístroji a při-
rozeně se pohybuje v on-line prostředí, kdežto jako „digital immigrants“ jsou 
označováni lidé, kteří se s digitálními přístroji a internetem setkali až v poz-
dější fázi svého života a dokázali se s většími či menšími obtížemi adaptovat. 
Liessmann (2015) však upozorňuje, že je mylné se domnívat, že „digital natives“ 
disponují přirozenou schopností využívat internet přiměřeně situa ci a jsou 
schopní kontextualizace získaných informací. Liessmann jde ještě dál a nazývá 
tuto víru „digitálním rousseauismem“. (Liessmann, 2015, s. 71)

Školy a jednotliví učitelé tak stojí před velkou výzvou plnou otazníků. Jaká 
je vlastně jejich role v tomto závratně se měnícím systému?

2.4.2 ROLE učiTELE
Podle Bořivoje Brdičky se proměnou v distribuci informací částečně mění role 
samotného pedagoga: z učitele – nositele informací se stává učitel – průvodce 
informacemi a rozličnými zdroji. Pomyslně se tak údajně pedagog vrací ke své 
původní roli průvodce, již měl v Platónově Mýtu o jeskyni. (Brdička, 2003)

Roli učitele bychom však neměli chápat v úzkém slova smyslu jako člověka 
seznamující žáky s jednotlivými zdroji a poznatky dostupnými na síti. Vzhle-
dem k výše uvedené tezi Prenského by to byla dokonce nepatřičná role pro 

„digital immigrants“. Jak říká Konrad Paul Liessmann, abychom mohli využí-
vat vědění dostupné na internetu, je třeba splnit několik předpokladů: „Patří 

16  Termín, kterým Don Tapscott nazval generaci narozenou mezi lety 1977–1997. „They were 
different from any other generation because they were the first to grow up surrounded by 
digital media.“ (Tapscott, 2008, s. 2) Zde je však třeba brát na zřetel dobový socio-politický 
kontext demokratických, ekonomicky vyspělých zemí a zemí za „železnou oponou“.

Od síťových médií si slibují větší demokratizaci společností, pokles diskri-
minace menšin, aktivní spoluúčast na politickém rozhodování atd. Kritič-
tější hlasy upozorňují, již na konci první dekády tohoto století, před vznikem 
názorově homogenních skupin. Tento jev odehrávající se ve virtuální veřejné 
sféře (tím však také ve společnosti jako takové) vede ke fragmentaci společ-
nosti prostřednictvím posilování názorové shody jednotlivých úzkých skupin 
lidí. (Jirák, Köpplová, 2009) Rychlost a dynamika, kterou se síťová média vyví-
její posledních deset let, nám již nyní ukazuje, že tyto obavy jsou oprávněné.13

Dalším zneklidňujícím faktorem je to, že autor sdělení na sítích (přede-
vším sociálních sítích, blozích, youtubových videích atd.) nese za produkovaný 
obsah minimální zodpovědnost, tedy že informace či tvrzení nemusejí prochá-
zet ověřením či mohou být přímo manipulativní, což usnadňuje nekontrolova-
telné šíření chybných či falešných informací (např. fake news, neověřená hesla 
na Wikipedii atd.) Síťová média tedy rozšířila prostor pro manipulativní ten-
dence, ač se původně zdálo, že tomu bude právě naopak.

Výhodou a současně i závazkem dnešní společnosti (alespoň ve vyspělých 
zemích) je, že může převzít zodpovědnost za vlastní kritické myšlení, za svou 
mediální gramotnost, ke které se určitou měrou snaží přispět vzdělávací sys-
témy těchto zemí (více viz oddíl A/5.2 Průřezové téma Mediální výchova), ale 
také množství osvětových a vzdělávacích projektů, asociací a skupin14.

2.4 role šKoly v současné společnostI
Tato kapitola reflektuje protichůdné názory na vliv digitálních médií na mla-
dou generaci a její schopnost se v informacích přijímaných skrze ně orientovat. 
Především se však táže po roli školy/učitele v dnešním digitalizovaném světě 
a odpovědi hledá při úvahách nad texty Konrada Paula Liessmanna, Marca 
Prenského a Bořivoje Brdičky. Následující text obsahuje úryvky z autorčina 
článku ze sborníku ke konferenci Edulearn 2016.15

Jak již bylo zmíněno v kap. 1. Postmoderní společnost, „idea postmoderní spo-
lečnosti je mnohovrstevnatost vůči jednotě moderny. Přenesme se do roviny 
konkrétního a sledujme tuto ideu na dnešním vzdělávacím systému: vzdělá-
vací dokumenty nás spíše než k rozvíjení žáka jako jedinečné bytosti, celku 
(jak tomu bylo v mnohých modernistických alternativních pedagogických 
proudech první poloviny 20. století), nabádají rozvíjet jednotlivé kompetence 
žáků. K tomu společnost přivádí mimo jiné i fakt, že nevíme, jak bude vypa-
dat svět, do kterého žáky připravujeme, proto mají podle vzdělávacích doku-
mentů ovládat co největší množství kompetencí a především být ‚flexibilní‘, 
jelikož toto požaduje drtivá většina zaměstnavatelů. A odtud také pramení 
obrat ke kompetencím. ‚Historicky viděno koncept kompetence nemá kořeny 
v pedagogice nebo teorii vzdělávání, nýbrž v ekonomii, přesněji ve snaze učinit 

13  Viz např. facebookové skupiny a jejich komentáře k příspěvkům, 
které nezřídka napadají názorové oponenty.

14  V tuzemsku například Zvol si info či Člověk v tísni – Jeden svět na školách. Dostupné z: https://
zvolsi.info/ https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani, navštíveno dne 15. 9. 2020

15  Špidlová, Z. (2016) Digital Media In Visual Arts Education. From Strategy 
to Practice. In Edulearn16 proceedings (s. 510–521).
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Dříve známé učební osnovy uplatňované bez větších změn po několik desí-
tek let byly v několika fázích nahrazeny Rámcovým vzdělávacím programem 
(RVP)20 a z něj vycházejícím Školním vzdělávacím programem (ŠVP)21, které jsou 
jádrem vzdělávacího kurikula a závaznými dokumenty pro vzdělávací praxi.

V současnosti má díky těmto dokumentům každá škola možnost profilo-
vat se a prezentovat svou filozofii vzdělávání pomocí vlastního ŠVP, na jehož 
sestavování se v ideálním případě podílí samotní učitelé dané školy. Těm je 
tak ponechán prostor pro učitelskou autonomii, která s sebou zároveň nese 
i notnou dávku zodpovědnosti a vyšší nároky na odbornost či schopnost cele 
porozumět odbornému jazyku vzdělávacích dokumentů. V případě, že je 
škola/učitel schopen pracovat se všemi možnostmi, které RVP nabízí, přičemž 
respektuje jeho tři základní pilíře, a to rozvoj klíčových kompetencí a gra-
motností skrze osvojování si vzdělávacího obsahu, nabízí se široké spektrum 
možností, jak výuku uskutečnit.

Podívejme se nyní blíže, co obrat ke kompetencím a gramotnostem vlastně 
znamená a co jej vyvolalo.

2.4.3.1 kLÍčOvé kOmPETENCE
Jelikož je rozvoj klíčových kompetencí jedním ze tří základních pilířů rámco-
vých vzdělávacích programů, je na místě jej alespoň okrajově osvětlit.

„Klíčové kompetence jsou pod záštitou EU definovány jako přenosný a uni
verzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje 
každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společ
nosti a úspěšnou zaměstnatelnost.“ (Hučínová, 2005)22

První diskuse o klíčových kompetencích se začaly objevovat již v 70. letech 
20. století, a to v souvislosti s trhem práce a zaměstnaností. V kontextu vzdě-
lávání se o klíčových kompetencích začíná hovořit až koncem 90. let 20. sto-
letí, „kdy rozdíly v dosažených výsledcích vzdělávání vyvolaly značné pochyb-
nosti o míře jeho efektivity“. (Hučínová, 2005)23 Evropská kurikula začala být 
v hojném počtu zaměřena především na aplikaci vědomostí a dovedností – 
namísto jejich pouhého předávání.

Bílá kniha vnímá orientaci na klíčové kompetence jako cestu od encyklo-
pedického pojetí vzdělávání k formě aktivní výuky, zejména pak projektové, 
vedoucí ke kritickému myšlení. „Snadná dosažitelnost až záplava informací 
ovšem klade vysoké nároky na schopnosti kritického myšlení a vlastního 
úsudku, které musejí být opřeny o solidní kostru základních pojmů a vztahů.“ 

20  RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé druhy (pro předškolní, základní, 
střední odborné a gymnaziální vzdělávání), současně formulují pravidla pro tvorbu 
Školního vzdělávacího programu a vymezují rámec pro návrhy učebních plánů. Tento 
dokument nalezneme v digitální podobě na internetových stránkách Národního ústavu pro 
vzdělávání (NúV). Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp, navštíveno dne 24. 5. 2020.

21  ŠVP jsou dokumenty nejnižší úrovně systému a stanovují, jak 
se bude realizovat výuka na konkrétní škole.

22  Hučínová, L. (2005). Klíčové kompetence – nová výzva z EU I. Metodický portál RVP. Dostupné z: 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GVMA/10/KLICOVE-KOMPETENCE---NOVA-VYZVA-Z-EU-I.html/

23  Tamtéž.

sem základní vědění, jež umožňuje vybírat to správné z řady nabídek; patří 
sem školená soudnost, jež umožní odlišit důležité od pochybného, smysluplné 
od nesmyslu; a patří sem stará dobrá ctnost sebekázně.“ (Liessmann, 2015, 
s. 80) Je těžko uvěřitelné, že by tyto schopnosti mohla mladá generace získat 
pouze vlastní cestou běžného uživatele, zvláště pak vezmeme-li v potaz, že 
i rozsáhlá studie British Library, která zkoumala mediální kompetence žáků 
a studentů, došla k následujícímu výsledku: „Internetová generace sotva ví, co 
má hledat, jen prchavě přelétá nálezy a je pro ni těžké odhadnout jejich rele-
vanci.“ (in Liessmann, 2015, s. 72) Sám Prensky píše v úvodu svého pojednání 
o „digital natives“ a „digital immigrants“ toto:

Uznejme tedy, že se nejedná o aktivity, které by měly mladou generaci etablo-
vat ke schopnosti užívat internet jakožto vzdělávacího prostředí. Není tedy jed-
ním z úkolů pedagoga, potažmo školy učit studenty především rozeznat rele-
vantní zdroje, porozumět sdělení a podrobit jej kritickému myšlení ve vzájemném 
dialogu? (Prensky, 2001, s. 1)

Liessmann, který ve svých publikacích podrobuje současné vzdělávání přísné 
kritice, vidí konfrontaci etablovaných vzdělávacích institucí a digitálního světa 
vědění jako výzvu k zamyšlení se nad vlastní podstatou vzdělávacích institucí:

„Digitální svět vědění, jakkoli podivně to mnohým uším může znít, povede 
k renesanci učitele.“ (Liessmann, 2015, s. 80)

V následující kapitole se podíváme na to, jak jsou tyto dynamické změny 
a nároky, které s sebou nesou, reflektovány v kurikulárních dokumentech 
vzdělávacího systému České republiky.

2.4.3 vzděLÁvACÍ REfORmA
České vzdělávací kurikulum17 prošlo na přelomu milénia velkou změnou vedoucí 
k větší autonomii jednotlivých škol a učitelů.18 Tuto reformu označují samotné 
kurikulární dokumenty jako snahu o „decentralizovaný a participativní sys-
tém“. Výsledkem četných diskusí, výzkumů a snah odborníků v oblasti vzdě-
lávání byl vznik Bílé knihy jakožto „základního strategického dokumentu pro 
celou vzdělávací soustavu České republiky“ (Bílá kniha, 2001).19 Bílá kniha se 
ve svém úvodu deklaruje jako „otevřený dokument, který by měl být v pra-
videlných intervalech kriticky zkoumán a v souladu se změnami společenské 
situace revidován a obnovován“. (Bílá kniha, 2001)

Jde o významný obrat ve vzdělávání, které již není založeno především 
na osvojování si co největšího objemu faktů, ale cílem se stává zajištění „vyváže-
nosti poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí i osvojování postojů 
a hodnot“. (Bílá kniha, 2001)

17  Vzdělávací program, projekt, plán: zahrnuje škálu od programu jednotlivého kurzu 
nebo vyučovacího předmětu až po komplexní program vzdělávací situace, tj. plán 
všech aktivit ve škole.“ (Walterová, 1994, s. 15), též viz internetový portál RVP.

18  Alespoň to byl záměr autorů nového vzdělávacího kurikula.
19  Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. (2001). Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický v Praze. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-
program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-
strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol?lang=1
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využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při 
svém zapojení do společenského života.“26

Následující text obsahuje úryvky z autorčina článku ve sborníku ke konfe-
renci Edulearn 2016.27

Na konci 90. let 20. století se v českých školách objevily první pokusy o zapo-
jení digitálních technologií do výuky. Tou dobou však šlo zatím jen o iniciativu 
jednotlivých škol, a to i při získávání financí pro technickou výbavu. Ve vzdě-
lávacích dokumentech byla tato snaha reflektována až na přelomu minulého 
století, a to v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá 
kniha, 2001)28, v dokumentech Státní informační politika (1999) a Koncepce 
státní informační politiky ve vzdělávání („akční plán realizace“, 2000). Od té 
doby proběhlo několik pokusů o stanovení rámce digitálního vzdělávání, nebyly 
však kvůli financím realizovány, případně jejich výsledky nebyly evaluovány. 
Až v roce 2014 česká vláda adaptovala strategii Evropa 202029, jejímiž cíli jsou 
„zvyšování konkurenceschopnosti a růstu EU prostřednictvím lépe kvalifiko-
vané pracovní síly a větší zaměstnanosti“. (Strategie digitálního vzdělávání 
2020, 2014, s. 2) Při této příležitosti vznikla Strategie digitálního vzdělávání 
(dále jen SDV) do roku 2020.30 Oba dokumenty pak vycházejí z předpokladu, 
že se mění „struktura dovedností potřebných pro uplatnění ve společnosti 
a na trhu práce – klade se důraz na dovednosti pro 21. století: schopnost 
pracovat s informacemi a digitálními technologiemi, schopnost kritického 
myšlení a kladení správných otázek, kreativitu, schopnost řešit problémy…“ 
(SDV 2020, 2014, s. 14) Tento dokument má tři prioritní cíle:

„(i) otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím 
digitálních technologií; (ii) zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informa-
cemi a digitálními technologiemi; (iii) rozvíjet informatické myšlení31 žáků.“ 
(SDV 2020, 2014, s. 15)

Těchto cílů má být dosaženo napříč školním kurikulem, a to aktualizací 
rámcových vzdělávacích programů pro všechny stupně vzdělávání. Jednotlivé 
pilíře RVP, tedy klíčové kompetence, vzdělávací obsah a průřezová témata by 
podle schválené strategie měly reflektovat význam a vývoj digitálních tech-
nologií v jednotlivých oborech lidských činností. Do roku 2020 by cíle vzdělá-
vání na úrovni vzdělávacích předmětů měly zahrnovat rozvoj digitální a s ní 

26  Kol. autorů (2020). Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Praha: NPI ČR. Dostupné z: 
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=90793 & view=13123, navštíveno dne 28. 7. 2020.

27  Špidlová, Z. (2016) Digital Media In Visual Arts Education. From Strategy 
to Practice. In Edulearn16 proceedings (s. 510–521).

28  Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. (2001). Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-
rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-
celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol?lang=1, navštíveno dne 21. 4. 2016.

29  Strategie Evropa 2020. (2014) Dostupné z: https://www.msmt.cz/vyzkum-
a-vyvoj/strategie-evropa-2020, navštíveno dne 23. 3. 2016.

30  Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. (2014) Praha: MŠMT. Dostupné z: 
https://www.msmt.cz/uploads/DigiStrategie.pdf, navštíveno dne 25. 3. 2016.

31  Informatické myšleni je zde rozuměno jako sada dovedností, která „zahrnuje jak dovednosti rozvíjené 
většinou vzdělávacích oborů (kreativita, schopnost vysvětlování a týmové práce), tak i dovednosti řešení 
problémů, schopnost logického a algoritmického myšlení, schopnosti strukturace, abstrakce nad objekty 
a procesy, schopnost vyvíjet technologie a porozumět tomu, jak fungují“. (SDV 2020, 2014, s. 22, 23)

(Bílá kniha, 2001) Využívá se cesty mezipředmětové integrace, jako jsou mezi-
předmětová (průřezová) témata a projekty či mimotřídní činnosti. Na roz-
díl od minulosti se však týkají všech úrovní vzdělávání, nejen těch nejvyšších.

Do nově vytvořených rámcových vzdělávacích programů byly zařazeny klí-
čové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a perso-
nální, občanské a pracovní na ZŠ /k podnikavosti na gymnáziích. Z jejich rozví-
jení by mělo pramenit vše ostatní. Žáci by si je měli osvojovat ve výuce napříč 
všemi předměty. (Kocourková, 2014)24

Klíčové kompetence se však neomezují jen na výše zmíněný soubor kom-
petencí, kurikulem označený jako základní klíčové kompetence, ale každý ze 
vzdělávacích oborů rozvíjí také specifické kompetence vedoucí ke gramot-
nosti v daném oboru.

2.4.3.2 GRAmOTNOST / i
Přesuňme se tedy nyní k pojmu gramotnost, jehož vývoj byl velmi dynamický 
a jeho chápání je dodnes závislé na diskursu, ze kterého jej nahlížíme.

V dávné minulosti bylo slovo gramotnost chápáno v úzkém slova smyslu 
jako schopnost číst a psát, kterou ovládala jen úzká skupina lidí. Později se 
gramotnost stala nezbytnou součástí života a od roku 1975 se o ní hovoří 
dokonce jako o právu. (UNESCO 2006) (Fišerová, 2015)25 A ještě později se 
začíná mluvit o funkční gramotnosti, která je pojímána šířeji. UNESCO ji v roce 
2003 definovalo následovně:

„Gramotnost je schopnost rozpoznat, porozumět, interpretovat, tvořit, komu
nikovat a počítat pomocí psaných a tištěných materiálů spojených s rozma
nitými kontexty. Gramotnost zahrnuje souvislé učení umožňující jedinci 
dosažení jeho cílů, obohacení znalostí a potenciálu a plnou účast na životě 
komunity a širší společnosti.“ (UNESCO, 2003)

Vzhledem k zaměření této práce se soustředíme především na gramotnost 
vizuální (která bude šířeji rozpracována v oddílu A/5.3.1.1. Vizuální gramot-
nost) a mediální (které budeme věnovat pozornost v oddílu A/5.2.2.1 Mediál-
ní gramotnost).

Jelikož je forma, ve které se k nám mediální i vizuální obsahy dnes v drtivé 
většině dostávají, především digitální, nelze přitom opomenout velmi úzce 
související digitální gramotnost. Té se budeme věnovat v následujícím textu.

2.4.3.3 diGiTÁLNÍ GRAmOTNOST
„Digitální gramotnost je soubor jednotlivých (digitálních) kompetencí, 
které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému 

24  Kocourková, Š. (2014). Tematický vstup. Klíčové kompetence. Metodický portál RVP. 
Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4149, navštíveno dne 2. 8. 2020.

25 Fišerová, Z. (2015). Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického 
diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů. (Disertační práce). PedF UK v Praze. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/163565/, navštíveno dne 7. 7. 2020.
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spojených gramotností studentů, které jsou nezbytné pro orientaci a uplat-
nění v současné společnosti. Těmito gramotnostmi nutnými pro 21. století 
jsou myšleny internetová, ICT, informační a mediální gramotnost. Vztahy mezi 
těmito gramotnostmi v reportu Mapping digital competences: Towards a Con-
ceptual Understanding pro JRC32 vizualizovala Kirsti Ala-Mutka (graf 1). Stra-
tegie digitálního vzdělávání pro ČR se o tento model opírá a chápe výše uve-
dené gramotnosti následujícím způsobem:

ICT literacy (gramotnost) je nejužším konceptem, který souvisí pouze s tech-
nickou znalostí počítače zahrnující používání softwarových aplikací. Interne-
tová gramotnost rozšiřuje ICT gramotnost o schopnost úspěšné orientace 
v síťových médiích. Informační a Mediální gramotnost se z velké části překrý-
vají, avšak informační spočívá především ve vyhledávání, organizaci a zpraco-
vání informací. Mediální gramotnost spočívá ve schopnosti interpretace, uží-
vání a tvoření vlastních mediálních produktů. Pro obě posledně zmíněné je 
předpokladem kritické myšlení, které je neodmyslitelně spojeno s kognitiv-
ními vzdělávacími cíli. (Ala-Mutka, 2011)

Role školy, potažmo učitele je v současné společnosti poněkud kompliko-
vaná. Důvodem je mimo jiné rychlý vývoj digitálních médií a s tím spojená mož-
nost přístupu k informacím. Tato kapitola představila teorie, státní i meziná-
rodní dokumenty a vzdělávací reformu, které tuto výraznou změnu reflektují. 
V následující části práce se již úžeji zaměříme na konkrétní oblast vzdělávání 
a přistoupíme k podrobnějšímu zkoumání vzdělávacích dokumentů, ale také 
vzdělávací praxe jako takové.

32  JRC neboli Joint Research Center, The European Commission’s science and knowledge service.
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symbIotIcKé propojení výtvarné a medIální výchovy?

„Propojování mediální a výtvarné výchovy je přirozené a oba obory si mohou 
být rovnocenné zejména z toho důvodu, že podstatná část současného mediál
ního působení je založena na obrazovém vyjadřování, na druhé straně 
výtvarná výchova počítala s tímto intenzivním uplatněním obrazové složky 
v médiích a aktivně na ně reagovala strukturací svého obsahu v rámcových 
vzdělávacích programech.“ (Pastorová, Jirák 2015, s. 95)1

Kvalitní propojení mediální a výtvarné výchovy vyžaduje ze strany výtvar
ných pedagogů jak aktuální znalosti z mediální výchovy, tak pochopení 
výtvarné výchovy jako předmětu založeného sémioticky, což znamená poro
zumění také poznávací a komunikační funkci vizuálního vyjádření, tak jak 
jsou v rámcových vzdělávacích programech nastoleny. (Pastorová, Jirák, 
2015, s. 96)

Oporu pro náš pedagogický výzkum nalézáme především v publikacích Jana 
Hendla, Johna Elliotta, Donalda Schöna a specificky pro výzkum v oboru 
Výtvarná výchova v textech od Marie Fulkové, Lucie Jakubcové Hajduškové, 
Heleny Hazukové a Petry Šobáňové. I v následující části disertační práce jsou 
využívány úryvky z již zmíněného článku autorky, ale také z její diplomové 
práce.

Při strukturaci následující části disertační práce jsme se volně inspirovali 
modelem výzkumného protokolu od Marie Fulkové a Lucie Jakubcové Hajduš-
kové.2

1  Havlík, V., Pastorová, M. & Vančát, J. Integrace mediální výchovy do vzdělávacího 
oboru výtvarná výchova (s. 95–122). In Pastorová, M., Jirák, J. & kol. (2015) 
K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

2  Fulková, M. & Jakubcová Hajdušková, L. (2014). Kvalitativní metody výzkumu v aktuálních 
výzkumných projektech KVV PedF UK z let 2011 až 2013. Vybrané metodologie a metody. 
(s. 37–54) In Věra Uhl Skřivanová a kol. (eds.) (2014). Pedagogika Umění – Umění pedagogiky. 
Aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP.
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podporován i kurikulárními dokumenty. To staví výtvarnou výchovu do výsadní 
pozice pro rozvoj vizuální a částečně i mediální gramotnosti populace, tedy 
konzumentů mediálních sdělení. Domníváme se, že pro ucelenou obsahovou 
analýzu mediálních sdělení (která jsou nejčastěji kombinací obrazu a textu) 
a prohlubování mediální a vizuální gramotnosti je vhodné pracovat interdis-
ciplinárně s poznatky a nástroji studií vizuální kultury a mediálních studií. 
V edukační rovině tedy se zapojením průřezového tématu Mediální výchova 
(MV) do výtvarné výchovy.

Tímto specifickým propojením oboru Výtvarná výchova a průřezového 
tématu Mediální výchova se zabývá po teoretické a praktické stránce Mar-
kéta Pastorová v již citované publikaci K integraci mediální výchovy, a to pře-
devším v kap. 7. Integrace mediální výchovy do vzdělávacího oboru výtvarná 
výchova.3 Takto odborně zaměřené texty i s praktickými ukázkami jsou u nás, 
troufáme si tvrdit, spíše výjimkou. I to je jeden z podnětů pro vznik naší práce. 
Částečně se tímto interdisciplinárním propojením zabývá Markéta Pastorová 
také ve svém článku Mediální výchova – ukázka zpracování na portálu RVP.4

Co se týče zohlednění tohoto propojení v přípravě budoucích pedagogů, 
akademickým pracovištěm, které vytvořilo v akademickém roce 2013/14 samo-
statný modul k těmto účelům, je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Modul připravila Markéta Pastorová a garan-
tovala jej Petra Šobáňová.5

Podrobněji k teoretickým východiskům viz kap. I/2 Teoretická východiska.

3. metodologIe a metody ZKoumání

3.1 výZKumný desIgn
Vzhledem k výzkumným cílům a otázkám jsme zvolili hybridní metodolo-
gii výzkumu. „V praxi výzkumníci používali smíšené přístupy odedávna. Ale 
teprve v nových učebnicích se jejich metodologii věnuje patřičná pozornost.“ 
(Hendl, 2008, s. 58)6 K rivalitě mezi zastánci kvalitativních a kvantitativních 
metodologií Hendl poznamenává: „Na stránkách odborných časopisů se pře-
staly objevovat články o nesmiřitelných rozporech obou paradigmat. Nastala 
doba ‚metodologického ekumenismu‘.“ (Hendl, 2008, s. 21). Konkrétněji půjde 
o schéma QUAL+quan.

„Schéma QUAL+quant znamená, že výzkum je v podstatě kvalitativní s cílem 
navrhnout teorii pomocí postupů kvalitativní analýzy, kvantitativní pří
stup se používá pro získání některých doplňujících výsledků, jež se zahr
nou do základního rámce kvalitativního výzkumu. Kvantitativní dotazování 
a měření obohacuje popis zkoumaných subjektů.“ (Hendl, 2008, s. 279)

3  Havlík, V., Pastorová, M. & Vančát, J. Integrace mediální výchovy do vzdělávacího 
oboru výtvarná výchova (s. 95–122). In Pastorová, M., Jirák, J. & kol. (2015) 
K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

4  Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/2108/MEDIALNI-VYCHOVA-
%E2%80%93-UKAZKA-ZPRACOVANI.html/, navštíveno dne 20. 8. 2020.

5  Konkretizace modulu dostupná z: http://kvv.upol.cz/?seo_url=projekty-vizualni-komunikace-
mezioborove-studijni-moduly-medialni-vychova, navštíveno dne 20. 8. 2020.

6  Srov. Newman & Benz (1998), Tashakkori & Teddlie (1998, 2003)

1. obsah výZKumu

V kap. I/1 Cílové zaměření výzkumu jsme objasnili výzkumný problém, cíle 
a uvedli jsme výzkumné otázky. Nyní představíme kontext a metodologii před-
kládaného výzkumu.

2. Kontext výZKumu

2.1 Zdůvodnění volby výZKumného problému
Po zevrubných analýzách vzdělávacích dokumentů RVP ZV a RVP GV a zjištění 
skromného rozsahu podpůrných materiálů pro pedagogy výtvarné výchovy 
v oblasti integrace mediální výchovy do výuky (tak jak to především RVP ZV 
doporučuje), jsme došli k závěru, že je nanejvýš vhodné se pokusit přispět 
ke zlepšení této situace a nabídnout nové poznatky na teoretické úrovni a pod-
poru pedagogům výtvarné výchovy, lektorským oddělením galerií či autorům 
vzdělávacích programů v této oblasti.

2.2  teoretIcKá východIsKa a současný stav poZnání – přehledově
Média a jejich role ve společnosti se stávají předmětem kritických a analytic-
kých úvah o společnosti již v první polovině 20. století. Po své expanzi ve druhé 
polovině 20. století se masová média a masová komunikace staly středem 
zájmu několika disciplín a postupně začalo studium médií konstituovat dis-
ciplínu vlastní – teorii masové komunikace (mass communication) vycháze-
jící ze sociologického studia médií a později mediální studia (media studies) 
vycházející z lingvistiky, literární vědy, kulturálních studií, kulturní antropolo-
gie a věd o komunikaci. V současnosti jsou tyto obory rozvíjeny nejen v zahra-
ničí, ale od 90. let také na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze, kon-
krétně na Fakultě sociálních věd – Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
(IKSŽ) zkoumající především principy fungování médií, účinky mediálních 
sdělení a historický kontext médií –, na Filozofické fakultě – katedra Studia 
nových médií (SNM), která zkoumá média také z hlediska současné filozofie, 
vizuální kultury a umění – a na Fakultě humanitních studií – katedra Elektro-
nické kultury a sémiotiky (EKS). Dalšími pracovišti jsou např. Masarykova uni-
verzita v Brně (FSS a FF) a Univerzita Palackého v Olomouci (FF). S mohutným 
rozvojem masových a síťových médií vzrostl vliv vizuální kultury. Odborníci 
z oblasti mediálních studií přiznávají, že obrazy recipienty ovlivňují silněji než 
slova, mimo jiné proto, že se daleko více podobají skutečnému světu, v němž 
žijeme. (Jirák, Burton, 2001) Obraz v médiích tedy získává moc, čímž vznikl 
prostor pro interdisciplinární obor Vizuální studia (v anglosaském světě je uží-
vanější název Studia vizuální kultury). Ta podrobují kritické analýze obrazy 
různých forem od uměleckých děl, filmu, fotografie, televize přes reklamu až 
po vizuální data ve sférách vědy, práva či lékařství. Ve vzdělávací rovině se 
ke konci minulého století stávají Studia vizuální kultury významným koncep-
tem výtvarné edukace. Tato koncepce je na odborné úrovni dlouhodobě roz-
víjena výzkumným pracovištěm Katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze, 
především Marií Fulkovou, ale také Jaroslavem Vančátem, Radkem Horáčkem, 
Petrou Šobáňovou a dalšími. V České republice je tento proud v současnosti 

OBSAH výzkumu
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3.3 plán výZKum
Plán předkládaného výzkumu jsme rozdělili do čtyř kroků, z nichž se některé 
překrývají, případně se k některým opakovaně vracíme. Posloupnost jednot-
livých kroků není organizována jednotlivými výzkumnými otázkami, ale pro 
nás logickou posloupností:
1. studium vzdělávacích dokumentů (s opakova-

nými návraty v průběhu výzkumu 2016–2020)
2. plošné dotazníkové šetření stávající situace ve vzdě-

lávací praxi v ČR (únor–duben 2016)
3. vlastní realizovaná a reflektovaná výuka (září 2016 – listopad 2019)
4. rozhovory nad integrací mediální a výtvarné výchovy s vyučují-

cími výtvarné výchovy na gymnáziích (červen a září 2020)

3.3.1 STRukTuRA TExTu výzkumNé čÁSTi diSERTAčNÍ PRÁCE
Jelikož se jednotlivé fáze výzkumu liší také svou metodologií či metodami 
výzkumu, přizpůsobíme této skutečnosti i strukturu následujícího textu, který 
rozdělíme do čtyř oddílů:

A. Nejprve se budeme věnovat předpokladům propojení výtvarné a mediál-
ní výchovy na teoretické rovině a ve vzdělávacích dokumentech.

B. Poté přejdeme ke kvantitativně-kvalitativní sondě, ověřující zmí-
něné propojení ve vzdělávací praxi VV na gymnáziích v ČR.

C. Následovat bude samotný akční výzkum vycháze-
jící z reflexivní praxe autorky předkládané práce.

D. Poslední částí budou rozhovory s pedagogy výtvarné 
výchovy, kteří mediální výchovu ve své praxi integrují.

Důvodem naší volby je především různost typu poznatků, které chceme zís-
kat. Předkládaný výzkum se podle jejich typu dá rozdělit do dvou okruhů:
(i)  první přináší především statistický popis – deskripci

Zkoumá stávající situaci praxe předmětu VV v České republice a jeho cílem je 
potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o reálném propojování VV a MV a dále dopl-
nit informace o podmínkách a způsobu zapojení. K odpovědi na VVO 1 tedy 
použijeme kvantitativní model výzkumu, konkrétněji metodu dotazní-
kového šetření. Analýza dat však ponese i prvky kvalitativní metody otevře-
ného kódování.
(ii)  druhý přináší exploraci a popis případů

Při hledání odpovědí na HVO a VVO 2 jsme jako sekundární metodu použili 
studium vzdělávacích dokumentů (RVP GV, Doporučené očekávané výstupy 
průřezových témat pro GV), kde se pokusíme na základě cílů, očekávaných 
výstupů a témat výtvarné a mediální výchovy objasnit, zda je toto propojení 
vhodné na teoretické úrovni a na úrovni vzdělávacích dokumentů. Tyto dvě 
otázky se však primárně tážou po (vhodných) způsobech zapojení. Domníváme 
se, že relevantní zjištění lze získat především z reflektované praxe jednotlivých 
pedagogů. Zvolili jsme zde tedy akční výzkum, kterým je podle Johna Elliotta 

„učiteli prováděná systematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího 
rozvinutí“. (Elliott, 1991, s. 1)7 Jedná se také o nejvhodnější výzkumný model 
ve chvíli, kdy má výzkum ambici přímo ovlivnit pedagogickou praxi. Konkrét-
něji budeme pracovat s konceptem třífázové reflexe Donalda A. Schöna „reflec-
ting-in-action“ či „knowing-in-action“, která probíhá formou reflexe v činnosti, 
reflexe proběhnuvší činnosti a reflektování reflexe činnosti.8

3.2 analýZa dat
Konkretizaci metod, respondentů a analýzy dat budeme uvádět ke každé 
z následujících částí výzkumu. K zajištění kvality výzkumu bude použita trian-
gulace9 výzkumných metod a dat.

Triangulace metod: studium dokumentů, dotazníkové šetření, akční výzkum, 
(písemné) interview.

Triangulace dat: vzdělávací dokumenty, responze dotazníku pro učitele, 
pedagogický deník, vizuální texty, reflexe studentů, pracovní listy, otevřené 
(písemné) výpovědi učitelů.

7  Původně rozvíjen ve 40. letech Kurtem Lewinem na Columbijské univerzitě jako metoda „teachers 
as researchers“. V 60.–70. letech dochází Lawrence Stenhouse v Anglii k závěru, že pokud 
má dojít k inovaci školy, učitelé musejí být v roli objevovatelů a výzkumníků. Jeho blízkým 
spolupracovníkem byl právě John Elliott, který poprvé použil pojem Action research. (Janík, 2003)

8  Neboli Reflection-in-action, reflection-on-action, reflection on reflection-on-action. Metoda hojně 
využívaná na pracovišti KVV PedF UK v Praze doc. Marií Fulkovou a jejím výzkumným týmem.

9  „Pod pojmem triangulace se rozumí kombinace různých metod, různých výzkumníků, rozdílných 
zkoumaných skupin nebo osob, rozdílných lokálních a časových okolností a teoretických 
perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu.“ (Hendl, 2008, s. 147)

PLÁN výzkumu

Studium kurikulárních dokumentů

I. Případová studie – integrace 
témat mediální výchovy

II. Případová studie – 
projektová forma integrace 
mediální výchovy

Deskripce vzdělávací praxe v ČR

Rozhovory s učiteli výtvarné výchovy

Terénní / akční výzkum – reflexivní praxe

1.  Je výtvarná výchovy vhodným 
polem pro zapojení průřezového 
tématu mediální výchova?

2.  Dochází v reálné praxi k propojování 
výtvarné výchovy a průřezového 
tématu mediální výchova?

3.  Jak integrovat 
mediální výchovu 
do výtvarné výchovy?

Kooperativní učení

Dedukce

Indukce

Tandemová výuka

Skupinová práce
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předpoKlady Integrace medIální výchovy do výtvarné 
výchovy na teoretIcKé ÚrovnI a ve vZdělávacích 
doKumentech

a/1 Úvod a cíl dílčí částI výZKumu

V první části výzkumu se zaměříme na mapování vzdělávacího oboru Výtvarná 
výchova (VV) a průřezového tématu Mediální výchova (MV), především na jejich 
ukotvení a cílové zaměření v kurikulárních dokumentech. Našim záměrem je 
zjistit, zda má integrace mediální výchovy do výtvarné výchovy předpoklady 
již v samotném psaném kurikulu, které je východiskem pro vzdělávací praxi. 
V této části výzkumu jsme si položili dílčí výzkumnou otázku (DVO), která nám 
má pomoci odpovědět na hlavní výzkumnou otázku. V rámci celého předklá-
daného výzkumu vnímáme tuto část jako úvodní mapování obou zkoumaných 
oborů a jejich průsečíků či společných cílů.

a/2 výZKumné otáZKy

HVO: Je výtvarná výchova vhodným polem pro zapojení průřezového tématu 
Mediální výchova?
DVO: Která témata/učivo a (doporučené) očekávané výstupy mají potenciál 
být uplatněny při propojení výtvarné a mediální výchovy?

a/3 metodologIe a výZKumný desIgn

Studium či analýza dokumentů je využívána jak v kvalitativním, tak v kvan-
titativním výzkumu. Dokumenty, které Hendl (2008) označuje jako vše, co 
bylo napsáno či jinak zaznamenáno, mohou být analyzovány z různých hledi-
sek. Výhodou této metody je fakt, že data nejsou vystavena zdrojům chyb či 
zkreslování, které se může vyskytovat při rozhovorech, pozorování či testo-
vání. (Hendl, 2008). „Analýza dokumentů se skoro vždy zařazuje do větších 
výzkumných projektů. Vzhledem k její nereaktivnosti se hodí pro doplnění 
nebo verifikaci platnosti poznatků získaných jinou cestou.“ (Hendl, 2008, s. 131)

STUDIUM DOKUMENTŮ
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Pro určení společných průniků VV a MV se ve zkoumaných textech zaměříme 
na slova a slovní spojení (kódy), která jsou užívána:
(i)  ve funkčním slovníku oboru Výtvarná výchova (uplatňovaného v kapitole 

Výtvarný obor v RVP GV) u kapitol vztahujících se k mediální výchově;
(ii)  v oblasti mediální výchovy (kapitola Mediální výchova v RVP GV, DOV 

GV) v kap. Výtvarný obor.

Některé ze slov/slovních spojeních přiřazujeme ke kódům na základě jejich 
věcné/vnitřní souvislosti. Např. obálka časopisů či mediovaná reprezentace – 
předpokládáme zde obrazovou složku daného produktu.

a/5 analýZa doKumentů

Na úvod se zaměříme na definici průřezových témat v RVP, poté se budeme 
věnovat průřezovému tématu Mediální výchova, způsobu a formám jeho inte-
grace. Následně představíme cílové zaměření, doporučené očekávané výstupy 
a tematické okruhy / témata MV. Tytéž položky budeme následně mapovat 
i u Výtvarného oboru, kde se však místo témat (která nemá Výtvarný obor 
definován) zaměříme na učivo.

a/5.1 chápání průřeZových témat v rámcových vZdělávacích programech
V Rámcových vzdělávacích programech, které jsme představili v kap. I/2. 4. 3 
Vzdělávací reforma, jsou kromě klasických vzdělávacích oblastí ukotvena témata 
pro svůj interdisciplinární charakter označovaná jako průřezová. Jsou vnímána 
jako aktuální a mají ovlivňovat především postoje, hodnotový systém a jed-
nání žáků. Patří sem Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evrop-
ských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova 
a Mediální výchova, v RVP pro základní vzdělávání je to ještě Výchova demokra-
tického občana. Průřezová témata mají pouze doporučené očekávané výstupy, 
zpracované mimo samotné RVP jako metodická podpora pro výuku průřezo-
vých témat. Tyto doporučené očekávané výstupy jsou nezávazné, na rozdíl 
od závazných očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů uvede-
ných v RVP. Forma, jakou lze průřezová témata realizovat, je rozličná a závisí 
na kreativitě a možnostech každé školy. „Průřezová témata lze realizovat jako 
součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, je možné jim věnovat 
samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod., případně je lze realizo-
vat jako samostatný vyučovací předmět. Uvedené formy lze libovolně kombi-
novat.“ (RVP GV, 2007, s. 65)4

Jelikož není naší ambicí zabývat se průřezovými tématy obecně, pojďme se 
nyní zaměřit konkrétněji na průřezové téma Mediální výchova.

a/5.2 průřeZové téma medIální výchova
Pokud bychom chtěli najít kořeny konceptu mediální výchovy, museli bychom 
se vydat v čase daleko hlouběji, než by se na první pohled mohlo zdát. Naše 

4  K formám realizace průřezového tématu MV viz více v kap. A/5.2.1 Integrace 
mediální výchovy do vzdělávacích oblastí/oborů a její formy.

a/3.1 analyZované doKumenty / jejIch částI
1. Zkoumanými kurikulárními dokumenty jsou zde:
2. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále RVP GV), kde se soustře-

díme na oblast Umění a kultura, specificky na Výtvarný obor1 (dále VO) 
(s. 50–56) a na průřezové téma Mediální výchova (dále MV) (s. 77–81).

3. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku 
průřezových témat v gymnáziích (dále DOV GV)2. Zde věnu-
jeme pozornost kap. Mediální výchova (s. 47–54).

Při studiu dokumentů se v závislosti na dílčí výzkumné otázce zaměříme pře-
devším na:
(i)  cílové zaměření Výtvarného oboru a průřezového tématu Mediální 

výchova;
(ii)  doporučené/očekávané výstupy Výtvarného oboru a průřezového tématu 

Mediální výchova;
(iii)  témata/učivo Výtvarného oboru a průřezového tématu Mediální výchova 

(viz tab. A/1).

Mimo samotné analyzované dokumenty využíváme jako oporu publikaci K inte-
graci mediální výchovy autorů Markéty Pastorové, Jana Jiráka & kol. Oba zmí-
nění jsou také autory části analyzovaných kurikulárních dokumentů vztahu-
jící se k průřezovému tématu Mediální výchova3.

a/4 metody analýZy dat

„Při analýze dokumentů se obvykle postupuje podobně jako při analýze rozho-
vorů nebo záznamů pozorování.“ (Hendl, 2008, s. 131) Za nejvhodnější metodu 
analýzy zkoumaných dokumentů jsme shledali kvalitativní metodu otevře-
ného kódování, která je výzkumným nástrojem zakotvené teorie. (B. Glaser 
a A. Strauss, 1967) Nejprve tedy nalézáme témata v textu (tzv. kódy) a poz-
ději se sdružují do kategorií, jež mají abstraktnější charakter. (Hendl, 2008) 
V našem případě se jedná o ruční kódování bez užití softwarových nástrojů.

1  V RVP pro základní vzdělávání je užíván název Výtvarná výchova, v RVP 
pro gymnázia se pracuje s názvem Výtvarný obor.

2  Doporučené očekávané výstupy byly zpracovány pro všechna průřezová témata 
a „jsou mostem mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích 
programech a specifickými potřebami praxe“. (Pastorová, 2015, s. 74)

3  Markéta Pastorová (garance DOV MV, spoluautor RVP GV), Jan Jirák (zpracování 
DOV MV, externí konzultace RVP, kapitola průřezové téma MV)

ANALýzA dOkumENTŮ

Tab. A/1 Specifikace částí analyzovaných dokumentů

Průřezové téma Mediální výchova Umění a kultura, Výtvarný obor

Cílové zaměření / charakteristika průřezového tématu Cílové zaměření / charakteristika Výtvarného oboru

Tematické okruhy / témata Okruhy obsahu / učivo

Doporučené očekávané výstupy Očekávané výstupy
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vlastních mediálních produktů. Měli bychom tedy vědomě pracovat se třemi 
rozměry, které MV musí mít: dovednostní, poznávací a analyticko-kritický 
a formativní. (Pastorová & Jirák, 2015)
V naší práci je předmětem zájmu především forma (i) zařazení témat MV 
do vzdělávacího oboru Výtvarná výchova, v oddílu C/Akční výzkum se objeví 
i příklady realizace mediální výchovy v podobě (ii) projektové, týmové výuky.

A/5.2.2 CÍLOvé zAměřENÍ / CHARAkTERiSTikA PRŮřEzOvéHO TémATu 
mEdiÁLNÍ výCHOvA
RVP přímo nepojmenovává cílové zaměření, jako je tomu u vzdělávacích oblastí, 
v jeho charakteristice je však uvedeno, že „koncepce mediální výchovy se opírá 
o představu mediální gramotnosti“ (RVP GV, 2007, s. 77) a měla by vést k:
(i)  „posílení vědomí vlastní jedinečnosti;
(ii)  udržování kritického odstupu od modelů životního stylu, nabízejících se 

v masových médiích;
(iii)  včlenění masových médií do souboru využívaných zdrojů informace, vzdě-

lávání a zábavy;
(iv)  kritické prověřování mediálních sdělení ostatními zdroji“. (RVP GV, 2007, 

s. 78)

kroky by vedly až do 17. století. „Výchozí tradici, ke které se autoři často vra-
cejí, lze hledat v úvahách Jana Ámose Komenského o využívání novin při výuce, 
které najdeme v jeho Škole pansofické, a v požadavcích autorského kruhu 
meziválečného časopisu Duch novin, kde byla rubrika „Noviny ve škole“, pro-
gramově se hlásící ke Komenskému.“ (Jirák, 2015, s. 18)5

Pokusy o soustavnou mediální výchovu však přišly až po roce 1989, pře-
devším z iniciativy gymnaziálních učitelů a zájmových skupin, jako byl obno-
vený Junák. Mediální výchova v prostředí školy je ukotvena ve vzdělávacích 
dokumentech až s jejich zmiňovanou reformou na přelomu 20. a 21. století, 
kdy se v rámcových vzdělávacích programech objevuje jako samostatné téma. 
Základní povědomí o médiích a mediální komunikaci se stalo v řadě zemí téma-
tem a v Evropě od první dekády 21. století požadavkem pro všeobecné vzdě-
lání. (Pastorová, Jirák & kol., 2015)

A/5.2.1 iNTEGRACE mEdiÁLNÍ výCHOvy dO vzděLÁvACÍCH 
OBLASTÍ / OBORŮ A jEjÍ fORmy
Pastorová (2015) upozorňuje, že zásadní podmínkou pro vhodnou integraci 
průřezového tématu je opustit myšlenku podřazenosti či nadřazenosti jed-
noho oboru vůči druhému a umožnit tím jejich prolínání a vzájemné oboha-
cování. Toto je myšlenka, se kterou se jednoznačně ztotožňujeme a akcentu-
jeme ji také ve výzkumných otázkách této disertační práce.

Vzdělávací dokumenty apelují u průřezových témat na mezioborovou pro-
vázanost a u každého z nich jsou uváděny tzv. „související vzdělávací obory“ 
(u RVP GV) a „vzdělávací oblasti s blízkou vazbou“ v RVP ZV.

Těmito vhodnými obory/oblastmi pro integraci MV jsou:
RVP GV:  vzdělávací obory Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk 

a literatura, Dějepis
RVP ZV:  vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, 

Informační a komunikační technologie, Umění a kultura

Srovnání s RVP ZV zde uvádíme kvůli pro nás zásadní odlišnosti, a to že 
Výtvarný obor (na rozdíl od RVP ZV) není v RVP GV uváděn mezi „souvisejí-
cími vzdělávacími obory“.

Formy začlenění průřezových témat, tedy i mediální výchovy, mohou být, 
jak už jsme výše zmínili, velmi rozličné. Pastorová a Jirák (2015) uvádí násle-
dující varianty:
(i)  zařazení témat MV do vybraných vzdělávacích oborů;
(ii)  projektová, týmová a dovednostně orientovaná výuka (např. vedení školní 

webové stránky, vydávání školního časopisu);
(iii)  forma samostatného vyučovacího předmětu.

Nejčastější formou výuky MV je výše zmíněná integrace do jednotlivých vzdělá-
vacích předmětů. Při integraci samotné bychom se však měli vyvarovat dojmu 

„snadnosti“ práce s obsahem mediální výchovy, k čemuž nás může vést určitá 
„atraktivita“ tématu a nadšení žáků pro práci s digitálními médii a tvorbu 

5  Srov. Jirák, J. & Köpplová, B. (2009). Masová média. Praha: Portál. (s. 373).

mEdiÁLNÍ GRAmOTNOST

mediální gramotnost

typ mediálního vzdělávání instituciolizovaná forma 
mediálního vzdělávání

školní

mimoškolní

novinářské vzdělávání

občanské aktivity

vzdělávání učitelů, mediální 
studia apod.

veřejné informace (např. označování 
pořadů, videoher a webových stránek

v médiích (mediální kritika, 
ombudsmani a dodržování 
profesních kodexů a další projevy 
„systému odpovědnosti médií“)

systematická mediální výchova veřejnosti

akademické / profesní vzdělávání

osvěta
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a inspiraci jinými státy Evropské unie a jejich vzdělávacími kurikuly7, kde je 
tradice rozvíjení mediální gramotnosti delší.

A/5. 2. 3 OBSAH A TEmATiCké OkRuHy mEdiÁLNÍ výCHOvy
Mediální výchova, stejně jako ostatní průřezová témata, má v RVP svou cha-
rakteristiku, přínos pro rozvoj žákovy osobnosti v oblasti (i) vědomostí, doved-
ností, schopností a (ii) postojů a hodnot. Obsahovou náplní mediální výchovy 
jsou především:
(i)  znalost principů fungování a postavení médií ve společnosti zahrnující 

také dějiny médií;
(ii)  v nejnutnější míře znalost vnitřního chodu médií;
(iii)  a reflektuje také typy a chování publika.

Důraz je kladen na kritickou analýzu mediálních produktů (zpravodajství, 
reklama, politická kampaň) a zkoumání účinku médií na jednotlivce i spo-
lečnost. Tyto problémové okruhy mediální výchovy vycházejí z tematického 
rámce oboru mediální studia, která jsou výchozí odbornou disciplínou pro 
průřezové téma Mediální výchova. (Pastorová, Jirák & kol., 2015) Obsah MV 
je následně rozdělen do tematických okruhů a jednotlivých témat. „Tema-
tické okruhy mediální výchovy zahrnují složku vědomostní a dovednostní. 
Tyto složky se vzájemně doplňují a prolínají a tvoří fakticky jeden celek.“ (RVP 
GV, 2007, s. 79) V kap. A/5.5 Shrnutí výzkumných nálezů uvedeme tematické 
okruhy definované v RVP GV a vybraná témata, kde nacházíme společné prů-
niky s učivem výtvarné výchovy. Stejně budeme postupovat u učiva VV. Tato 
data zpřehledníme graficky.

A/5.2.4 dOPORučENé OčEkÁvANé výSTuPy mEdiÁLNÍ výCHOvy
Při realizaci MV se učitelé mohou opírat o již zmíněné Doporučené očekávané 
výstupy, které nejsou na rozdíl od očekávaných výstupů jednotlivých vzděláva-
cích oborů závazné, ale napomáhají učitelům konkretizovat vědomosti, doved-
nosti, znalosti, postoje a hodnoty, které je u žáků prostřednictvím průřezo-
vých témat vhodné rozvíjet. (Jindrová, 2018)8

Doporučené očekávané výstupy pro mediální výchovu jsou vedle získání 
základních dovedností (tvorba vlastních mediálních produktů) také znalosti 
v oblasti mediální produkce, dějin médií, role médií ve společnosti, postupů 
a prostředků mediální komunikace. Důraz je vlivem rozšíření internetu a sociál-
ních sítí kladen také na bezpečnost užívání médií. Ke každému z tematických 
okruhů MV je uvedena sada doporučených očekávaných výstupů. V kap. A/5.5 
Shrnutí výzkumných nálezů uvedeme pouze ty výstupy, kde nacházíme spo-
lečné průniky s očekávanými výstupy oboru Výtvarná výchova. Stejně budeme 
postupovat u očekávaných výstupů výtvarné výchovy. Tato data opět zpře-
hledníme graficky.

7  Viz např. Maršák, J. & Pastorová, M. & Topinková, R. (2011). Pojetí průřezových 
témat v Belgii (vlámská část), Irsku, Finsku a Skotsku – srovnávací analýza. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/
Publikace/vup/Pojeti_prurezovych_temat.pdf, navštíveno dne 11. 8. 2020.

8 Jindrová, K. (2018). Mediální výchova očima žáků. (Diplomová práce) PF JU v Českých Budějovicích.

A/5. 2. 2.1 mEdiÁLNÍ GRAmOTNOST
Jelikož je mediální gramotnost dominantně uváděným „cílem“ mediální výchovy, 
zaměřili jsme se na ni v následujících řádcích.

Podobně jako je uváděno i v charakteristice mediální výchovy RVP GV, jed-
ním z hlavních rysů současné společnosti je její medializace. Drtivá část infor-
mací a komunikace probíhá skrze média, což s sebou přináší nutnost se v medi-
ální nabídce orientovat. Média totiž vstoupila do ekonomického, politického, 
kulturního i sociálního života společnosti a stala se významným prostředkem 
trávení volného času. (Jirák, Köpplová, 2009) Tuto postupnou a v posledních 
dvou dekádách dynamickou změnu akcelerovanou interaktivitou médií je třeba 
brát na zřetel a rozvíjet ve společnosti (konzumentech médií) tzv. mediální 
gramotnost. Ta by měla člověka (spotřebitele-voliče) „ochránit“ před mani-
pulací komercializovaných médií či politickými tlaky v mediálním prostoru. 
Nabádali k ní již ve druhé polovině 20. století výše zmínění teoretici médií 
i vizuálních studií John Berger a Vilém Flusser, ale i současný autor Nicholas 
Mirzoeff (viz kap. I/2. 2. 2 Obraz a jeho moc). Nutnost rozvoje mediální gra-
motnosti byla kodifikována v roce 2007 Evropskou komisí v dokumentu Evrop-
ský přístup k mediální gramotnosti v digitálním prostředí, stejně tak ve směr-
nici Evropského parlamentu, která definuje mediální gramotnost následovně:

„‚Mediální gramotnost‘ se týká dovedností, znalostí a porozumění, které 
spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné užívání médií. Mediálně gra
motní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu 
obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabí
zejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe 
a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba roz
voj mediál ní gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a peč
livě sledovat její pokrok.“6

Rozvoj mediální gramotnosti v širším slova smyslu tedy probíhá na několika 
rovinách (viz graf A/1). Jelikož však předkládaná práce mapuje prostředí škol-
ního vzdělávání, budeme se v následujícím textu zabývat především rozvojem 
mediální gramotnosti v rámci školního prostředí.

Následující řádky upřesní vnímání pojmu mediální gramotnost vzděláva-
cími dokumenty, které jsou východiskem pro školní praxi.

„Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které 
člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně 
a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu 
nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě 
manipulovat, odhalit.“ (RVP G, 2007, s. 77)

Tato definice uvedená v charakteristice průřezového tématu Mediální výchova 
je tedy ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu, což umožňuje srovnání 

6  Směrnice Evropského parlamentu 2007/65/ES, článek 37 (in Jirák, Köpplová, 2009, s. 373).
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Tento soubor kompetencí je v diskursu umění, vzdělávání a studií vizuální 
kultury nazýván vizuální gramotností.

A/5.3.1.1 vizuÁLNÍ GRAmOTNOST
„Vizuální gramotnost chápeme jako mnohovrstevný soubor způsobilostí: 
od percepční senzitivity, a to na úrovni každodenní percepce prostředí života 
a vztahů každého jedince, kulturního habitu, schopnosti kritického myšlení, 
estetické otevřenosti – ve smyslu otevřenosti k emocionálním a empatickým 
vztahům a procesům až po schopnost vizuální výmluvnosti, a to ve smyslu 
aktivní kreativní činnosti v oblasti vytváření jakéhokoliv vizuálně vníma
ného objektu.“ (Raney in Fulková, 2002)

Jednodušeji řečeno by nám vizuální gramotnost měla „pomoci pochopit, že 
pod povrchem obrazů, pod tím, co na obrazech vidíme na první pohled, se 
mohou vyskytovat další a mnohdy mnohem závažnější významové vrstvy“ 
(Vojtěchovský, 2015, s. 42)10, ale také by měla rozvíjet schopnost tvorby 
vlastních vizuálních objektů.

Vizuální gramotnost je na poli výtvarného vzdělávání již běžně užívaným 
pojmem, který od konce 90. let v ČR rozpracovává i Marie Fulková. „Mnoho-
četné gramotnosti s důrazem na funkční gramotnost vizuální a sociální, kri-
tické reflexivní myšlení, to jsou způsobilosti nutné pro porozumění komu-
nikačním výměnám v soustavách vizuálních jazyků a také pro porozumění 
vztahům a existenciálním kontroversím současného ‚přirozeného‘ světa.“ 
(Fulková, 2013)11

Tato koncepce je v podobě jednotlivých schopností, jež vizuální gramotnost 
zahrnuje, ukotvena v RVP. Jak vyplynulo z výzkumu vzdělávacích dokumentů 
vedeného na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze: „Cíle spojené s kompetencemi vizuální gramotnosti byly a jsou 
integrální součástí cílového zaměření výtvarné výchovy. Zejména v nejnověj-
ších kurikulárních dokumentech (RVP ZV a Alternativní osnovy B pro VP ZŠ) 
získávají tyto cíle v celkovém zaměření oboru dominantní pozici.“ (Fišerová, 
2015, s. 48)

Vizuální gramotnost klade nároky především na rozvoj kognitivních cílů 
výuky: „Nutnost analýzy, kritického myšlení, tvořivého přístupu k interpre-
taci a vlastní tvorbě opravňuje ke vztažení tohoto fenoménu ke kategorii kog-
nitivních cílů vyšších.“ (Fišerová, 2015, s. 28)12 Vzdělávací cíle a domény, které 
VV rozvíjí, je tedy mimo afektivní (viz taxonomie Krathwohl, Bloom a Masia, 
1964) a psychomotorickou doménu (viz taxonomie Simpson, 1972) vzděláva-
cích cílů také doména kognitivní. V Bloomově taxonomii vzdělávacích kognitiv-
ních cílů (1956) revidovanou Anderson & Krathwohl (2001) (Graf A/2) se výše 
uvedené činnosti – analyzovat, hodnotit (kritické myšlení) a tvořit – nachá-

10  Vojtěchovský in Pastorová, M., Jirák, J. & kol. (2015) K integraci mediální 
výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

11  Cit. In Fišerová, 2015, s. 13.
12  Fišerová, Z. (2015). Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického 

diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů. (Disertační práce). PedF UK v Praze. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/163565/, navštíveno dne 7. 7. 2020.

a/5.3 umění a Kultura – výtvarný obor
Ač je výtvarná výchova v rámci vzdělávacího kurikula ČR řazena mezi vše-
obecně vzdělávací předměty, bývá ještě občas mylně redukována na před-
mět orientovaný pouze na rozvoj řemeslných dovedností, v lepším případě 
na rozvoj estetického cítění. Vychází to zřejmě z dřívějšího způsobu pojetí 
tohoto oboru, který se stal roku 1869 součástí vzdělávání na tehdejším území 
Rakouska-Uherska pod názvem Kreslení. Výtvarná výchova však prošla ply-
nulým vývojem odpovídajícím dobovým a kulturním tendencím. Na počátku 
šlo tedy o geometrické kopírování zevnějšku vedoucí dětský výtvarný pro-
jev k pečlivým a unifikovaným výtvorům, až v první polovině 20. století vstu-
pují do předmětu v té době se nově rozvíjející psychologické teorie osobnosti 
a důraz je kladen na autentické výtvarné vyjádření dítěte. Ve druhé polovině 
20. století se pak objevuje ve výtvarné výchově téma kreativity (tvořivosti), 
která se stala předmětem zkoumání, jehož cílem bylo definovat úlohu krea-
tivity v rozvoji kultury, vědy i průmyslu. (Šobáňová in Uhl Skřivanová, 2014)

Se změnami ve společnosti v posledních dekádách 20. století – příchodem 
digitálních médií, televize a internetu – vzrostl vliv vizuální kultury, která se 
na přelomu století stává významným konceptem výtvarné výchovy. V této 
době teoretici výtvarného vzdělávání apelují na práci s produkty vizuální kul-
tury ve výtvarné výchově. „Jednou ze současných výzev výtvarné výchovy je 
právě rozšíření zájmu o oblast vizuální kultury, včetně projevů kreativního 
průmyslu, mediální komunikace a reklamy.“ (Vančát, 2003, s. 51) Tento proud 
ve výtvarné výchově je v současnosti podporován i kurikulárními dokumenty, 
při jejichž vzniku se „výrazně projevil vliv pluralitní postmoderní kultury, 
sémiotiky, vizuálních studií a progresivních proudů výtvarně pedagogického 
myšlení, zabývajících se vizualitou“. (Šobáňová in Uhl Skřivanová, 2014, s. 71) 
Výtvarná výchova jako vzdělávací obor opírá svá východiska nejen o odborné 
poznatky z oblasti kunsthistorie, výtvarného umění, sémiotiky, ale i o vizuál-
ní studia (v anglosaském světě je užívanější název Studia vizuální kultury). 
Ta podrobují kritické analýze obrazy různých forem od uměleckých děl, filmu, 
fotografie, televize přes reklamu až po vizuální data ve sférách vědy, práva či 
lékařství. (více viz kap. I/2. 2. 1 Studia vizuální kultury)

A/5.3.1 CÍLOvé zAměřENÍ / CHARAkTERiSTikA výTvARNéHO OBORu
Z pohledu kurikulárních dokumentů je přínosem Výtvarného oboru přede-
vším rozvoj smyslové citlivosti žáků, uplatňování jejich subjektivity a ověřo-
vání komunikačních účinků vizuálně obrazných vyjádření.

Výtvarný obor si klade za cíl mimo jiné rozvíjet kreativitu, vnímavost a schop-
nost analýzy a interpretace vizuálně obrazných sdělení, ať už vlastní tvorby, 
uměleckých děl, či produktů vizuální kultury (fotografie, film, reklama…). 
Zvláště poslední jmenované staví výtvarnou výchovu do výsadní pozice vzhle-
dem k současnému charakteru vizuální kultury. „Výhradně výtvarná výchova 
totiž enkulturuje žáky do složité oblasti kompetencí nutných pro vizuální 
komunikaci a do oblasti digitální vizuální kultury, s komplikovanými sociál-
ními vztahy a existenciálními kontroverzemi.“ (Fulková, Kafková, 2012, s. 42)9

9  Cit. In Šobáňová in Uhl Skřivanová, 2014, s. 70.



5958

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

zejí v horních třech stupních zmíněné taxonomie. Tento fakt otevírá širší pole 
pro shodu cílů mediálního vzdělávání (jež jsou téměř výhradně kognitivní) se 
vzdělávacími cíli předmětu výtvarná výchova.

A/5.3.2 vzděLÁvACÍ OBSAH A učivO výTvARNéHO OBORu
Vzdělávací obsah Výtvarného oboru je v RVP GV členěn do dvou základních 
okruhů: obrazové znakové systémy a znakové systémy výtvarného umění a je 
realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných výstupech 
se propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace. Výtvarný obor nemá 
v kurikulárních dokumentech záměrně uvedena konkrétní témata pro pone-
chání větší volnosti uchopení obsahu, figuruje však zde učivo vztahující se 
k danému okruhu. V kap. A/5.5 Shrnutí výzkumných nálezů uvedeme základní 
okruhy obsahu Výtvarného oboru definované v RVP GV a učivo, které se 
k danému okruhu vztahuje.

A/5.3.3 OčEkÁvANé výSTuPy výTvARNéHO OBORu
Očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů jsou na rozdíl od doporu-
čených očekávaných výstupů průřezových témat závazné a definované přímo 
v RVP u daného oboru. Každý z výše zmíněných okruhů vzdělávacího obsahu 
Výtvarného oboru má sadu očekávaných výstupů. V kap. A/5.5 Shrnutí výzkum-
ných nálezů uvedeme, stejně jako u mediální výchovy, pouze ty výstupy, kde 
nalézáme společné průniky pro propojení těchto oborů.

SHRNuTÍ výzkumNýCH NÁLEzŮ

a/5.5 shrnutí výZKumných náleZů / dIsKuse

Z analýzy výzkumných dat a jejich interpretace vyplývá, že cílové zaměření 
Výtvarného oboru a průřezového tématu Mediální výchova si je blízké v těchto 
bodech:
(i)  pracují s produkty vizuální kultury/médií, kam patří film, fotografie, video, 

nová média, reklama, politická kampaň;
(ii)  kladou důraz na tvorbu, recepci a interpretaci mediálních produktů/

vizuál ně obrazného vyjádření;
(iii)  rozvíjejí schopnost rozeznávat a používat sémiotické kódy obrazových/

mediálních sdělení;
(iv)  vedou žáka ke kritické analýze mediálních/vizuálních produktů (zpravo-

dajství, reklama, politická kampaň) a zkoumání účinku médií/produktů 
vizuální kultury na jednotlivce i společnost;

(v)  rozvíjí kreativitu a tvůrčí potenciál žáka;
(vi)  rozvíjí mediální/vizuální gramotnost, které jsou postaveny na kritickém 

myšlení/analýze a tvorbě vizuálních/mediálních sdělení;
(vii)  rozvíjí výukové kognitivní cíle vyššího řádu (tvořit, hodnotit, analyzovat).
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Obr. A/2 Ukázka otevřeného kódování cílového zaměření / přínosů MV 
a cílového zaměření / charakteristiky VV, o které se opírá interpretace dat

ob
r.

 A
/1

 U
ká

zk
a 

ot
ev

ře
n

éh
o 

kó
d

ov
án

í o
če

ká
va

n
ýc

h
 v

ýs
tu

p
ů

 a
 u

či
va

 V
V

 
a 

te
m

at
ic

ký
ch

 o
kr

u
h

ů
 / 

té
m

at
 M

V,
 o

 k
te

ré
 s

e 
op

ír
á 

in
te

rp
re

ta
ce

 d
at



6362

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

Při propojení mediální a výtvarné výchovy lze uplatnit následující témata 
MV a učivo VV a dosáhnout uvedených doporučených/očekávaných výstupů 
(tab. A/2).

Mediální výchova Výtvarný obor

Doporučené očekávané výstupy Očekávané výstupy

Média a mediální produkce
→  žák analyzuje vybrané mediální kauzy 

a na jejich příkladu zhodnotí, čí (respektive 
které) zájmy média hájila (např. v prezentaci 
vládní politiky či v předvolebních kampaních)

Mediální produkty a jejich významy
→  žák rozpozná výrazové prostředky 

snažící se vyvolat emoce či ovlivnit jeho 
postoje a chování, identifikuje základní 
argumentační a manipulační postupy

→  zpracovává vlastní prožitky, postoje 
a představy do vizuální a verbální podoby 
a kriticky posuzuje rozdíly mezi vlastní 
a profesionální mediální produkcí

Uživatelé
→  vyhodnocuje obsah sociálních sítí, 

komunitních webů, on-line fotoalb 
a vysvětlí, jaké důsledky a rizika má stírání 
hranice mezi soukromým a veřejným

Účinky mediální produkce a vliv médií
→  rozlišuje hlavní marketingové postupy 

a identifikuje jejich projevy v různých 
typech řízené komunikace (reklama, 
politická kampaň apod.)

→  na konkrétních příkladech uvede a hodnotí 
výrazné posilování role obrazu v komunikaci 
(fotografie, televize, digitální média)

Role médií v moderních dějinách
→  žák rozlišuje mediální produkci 

v různých historických epochách 
(např. estetiku televizních inscenací či 
zpravodajství v různých obdobích)

→ rozpozná rysy propagandy v médiích 
a uvede konkrétní příklady dobové propagandy
(DOV GV, 2011, s. 49–52)

1. okruh: Obrazové znakové systémy
→ žák objasní roli autora, příjemce 
a interpreta při utváření obsahu a komunikačního 
účinku vizuálně obrazného vyjádření
→ na příkladech uvede vliv společenských 
kontextů a jejich proměn na interpretaci 
obsahu vizuálně obrazného vyjádření 
a jeho účinku v procesu komunikace
→ na příkladech uvede vliv společenských 
kontextů a jejich proměn na interpretaci 
obsahu vizuálně obrazného vyjádření 
a jeho účinku v procesu komunikace
→ pojmenuje účinky vizuálně obrazných 
vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi 
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření 
citlivosti svého smyslového vnímání
→ při vlastní tvorbě uplatňuje osobní 
prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich 
vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření

2. okruh: Znakové systémy výtvarného umění
→ nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 
prostředky pro uskutečňování svých projektů
→ využívá znalosti aktuálních způsobů 
vyjadřování a technických možností zvoleného 
média pro vyjádření své představy
→ na konkrétních příkladech vizuálně 
obrazných vyjádření objasní, zda a jak se 
umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného 
umění od konce 19. století do současnosti 
promítají do aktuální obrazové komunikace
→ samostatně experimentuje s různými vizuálně 
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje 
také umělecké vyjadřovací prostředky současného 
výtvarného umění (RVP GV, 2007, s. 54–55)

Mediální výchova Výtvarný obor

Tematické okruhy / témata Okruhy / učivo

Média a mediální produkce (aktivní 
pronikání do zázemí veřejné komunikace)
→  příprava vlastních materiálů psaných 

i nahrávaných (tvorba textu, zvukového 
a obrazového záznamu s využitím 
pokročilých funkcí aplikačního softwaru 
a multimediálních technologií)

Mediální produkty a jejich významy (citlivé vnímání 
souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí)
→  vztah mezi mediálními produkty a skutečností 

(mediální „reprezentace“ skutečnosti, 
vztah zpravodajství a skutečnosti, 
vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se 
skutečností, relevance a věrohodnost 
informačních zdrojů a informací)

→  výrazové prostředky (kódy a konvence) 
typické pro konkrétní média: obrazové, 
zvukové a jazykové prostředky, sekundární 
kódy charakterizující jednotlivá média 
(obálky časopisů pro děti a mládež, 
znělky v rozhlase a televizi)

→  stereotypy, které se objevují v mediovaných 
reprezentacích, identifikace a vyhodnocení 
předsudku ve zpravodajství, dramatické 
tvorbě a zábavních pořadech

→  reklama a její výrazové prostředky, kritický 
přístup k reklamě, rozbor reklamy z hlediska 
použité strategie (úspěch ve společnosti, 
získání obdivu, výzvy k identifikaci)

→  příprava reklamní kampaně 
výstižně propagující školu

Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního 
přístupu ke všem podnětům)
→  jak vzniká čtenářská/posluchačská/

divácká skupina, co je cílová skupina
→  co je aktivní publikum, „sémantická moc“ 

publika (volnost vyložit si sdělení po svém)
Účinky mediální produkce a vliv médií 
(aktivní přístup k utváření vlastního 
intimního i společenského prostředí)
→  vlivy celospolečenské a kulturní (vliv 

na jazykovou kulturu, sdílené společenské 
hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Role médií v moderních dějinách (vědomí 
postavení médií ve společnosti)
→  žák rozlišuje mediální produkci 

v různých historických epochách 
(např. estetiku televizních inscenací či 
zpravodajství v různých obdobích)

→  rozpozná rysy propagandy v médiích a uvede 
konkrétní příklady dobové propagandy

(DOV GV, 2011, s. 49–52

1. okruh: Obrazové znakové systémy
→  vizuálně obrazné znakové systémy 

z hlediska poznání a komunikace
→ interakce s vizuálně obrazným vyjádřením 
v roli autora, příjemce, interpretace
→ uplatnění vizuálně obrazného vyjádření 
v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační

2. okruh: Znakové systémy výtvarného umění
→ výtvarné umění jako experimentální praxe 
z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku
→ světonázorové, náboženské, filozofické 
a vědeckotechnické zázemí historických 
slohů evropského kulturního okruhu
→ vývoj uměleckých vyjadřovacích 
prostředků podstatných pro porozumění 
aktuální obrazové komunikaci
(RVP GV, 2007, s. 54–55)
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a/6 výZKumné Závěry oddílu a

V předešlém shrnutí výzkumných nálezů jsme uvedli cíle, témata, učivo, 
a (doporučené) očekávané výstupy, které se nabízejí jako opora při propojo-
vání mediální a výtvarné výchovy, respektive jsou společnými průniky těchto 
vzdělávacích oborů. Odpověděli jsme tak na dílčí výzkumnou otázku: Která 
témata/učivo a (doporučené) očekávané výstupy mají potenciál být uplatněny při 
propojení výtvarné a mediální výchovy? Nyní se pokusíme odpovědět na hlavní 
výzkumnou otázku Je výtvarná výchova vhodným polem pro zapojení průřezo-
vého tématu Mediální výchova? z hlediska teorie.

V RVP pro gymnázia se mezi doporučenými vzdělávacími obory pro inte-
graci mediální výchovy nevyskytuje Výtvarný obor, přičemž v RVP pro základní 
školy stojí: „Vztah (mediální výchovy) ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je 
založen na vnímání specifické ‚řeči‘ znakových kódů, jež média užívají, a jejich 
kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. (Umění a kul-
tura) přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit arte-
fakty umělecké i běžné mediální produkce.“ (RVP ZV, 2017, s. 137)13

„Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obra-
zem, skulpturou, designem, vzhledem krajiny, architekturou, stylem oblečení, 
filmem, novými médii apod.) (…) Při tvorbě (žák) využívá vizuálně obrazná 
vyjádření vlastní, umělecká i uplatňovaná v běžné komunikaci (včetně užití 
dostupných technologických prostředků, jako je fotografie, video, film, ICT).“ 
(RVP GV, 2007, s. 51). Pojem obraz je zde chápán v širším slova smyslu tak, 
jak o něm hovoří už Berger, Flusser či Mirzoeff (viz kap. I/2.2 Vizuální kultura).

„Na základě sémantické analýzy výtvarného umění moderny (včetně nefi-
gurativního umění) a postmoderny takto Výtvarný obor dokáže nabídnout 
relační analýzu obrazového sdělení, jež je založena na interaktivitě jak vníma-
jícího individua (…) tak také relační postavení (interaktivitu) samotných obra-
zových prostředků, obrazových objektů a obrazových elementů.“ (In Pastorová, 
Jirák, 2015, s. 98)
Souhlasíme se Zálešákem (2011), který tvrdí že: „Recipročním přínosem mediál-
ní výchovy pro výtvarnou výchovu za takovéhoto chápání obrazu může naopak 
být zvýšená pozornost mediální výchovy ke komunikačnímu uplatnění obrazu 
a také deklarovaný požadavek práce v týmu, kde výtvarná výchova zatím 
o mnoho nepostoupila, zatímco výtvarné umění, které jí bývá vzorem, má již 
týmovou práci jako jednu z metod výtvarné práce.“ (In Pastorová, Jirák, 2015, 
s. 99)

Vzhledem k uvedeným výzkumným nálezům – uvedeným společným průni-
kům Výtvarného oboru a průřezového tématu Mediální výchova v RVP GV (viz 
tab. A/2) – a ke studiu oborové literatury jsme došli k závěru, že na teoretické 
úrovni je výtvarná výchova (Výtvarný obor v RVP GV) - stejně jako na základ-
ních školách – vhodným polem pro zapojení průřezového tématu Mediální 
výchova. 

13 RVP ZV dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf, navštíveno dne 12. 8. 2020.
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desKrIpce Integrace medIální výchovy do výtvarné výchovy 
na gymnáZIích v čr

b/1 Úvod a cíl dílčí částI výZKumu

V předchozí části výzkumu jsme si na základě studia teorie zkoumaných oblastí 
a aktuálně platných vzdělávacích dokumentů ujasnili, že na teoretické rovině 
je možné integrovat mediální výchovu do výtvarné výchovy. Dalším krokem 
(a cílem této části výzkumu) pro nás logicky je zjistit, zda se tak v reálné 
praxi děje, případně jakým způsobem. Zajímal nás přístup učitelů k digitál-
ním médiím, která jsou jedním z možných vyjadřovacích prostředků při tvorbě 
mediálních/vizuálních produktů/sdělení. Položili jsme si proto dílčí výzkumné 
otázky ověřující používání digitálních médií ve výtvarné výchově. Následu-
jící částí výzkumného šetření je empirická výzkumná sonda, jejímž výstupem 
je deskripce současného stavu zkoumaného problému ve vzdělávací praxi 
v oboru Výtvarná výchova na gymnáziích v ČR. Tato sonda byla realizována 
na jaře roku 2016.

b/2 výZKumné otáZKy

VVO: Dochází v reálné praxi k propojování Výtvarného oboru (VO) a průře-
zového tématu Mediální výchova? Jakým způsobem?
DVO: Považují učitelé VO za důležité zapojit do výuky digitální média? Z jakého 
důvodu? Jaké překážky pro zapojení případně spatřují?

b/3 metodologIe a výZKumný desIgn

V této části výzkumu máme ambici získat otevřené výpovědi velkého vzorku 
učitelů a přinést tak co možná nejpravdivější obraz současné praxe.

Za tímto účelem byla zvolena kvantitativní metoda dotazování. Analyzo-
vány jsou responze získané prostřednictvím dotazníkového šetření1, což je 

1  Dotazník vznikl ve spolupráci s MgA. Kateřinou Fojtíkovou, která je studentkou doktorského 
programu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Dotazník tedy obsahoval větší množství položek (celkem 11), které však sloužily i pro jiné 
výzkumné šetření. Společným jmenovatelem však byla digitální média ve výtvarné výchově.
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užitečná metoda sběru dat při zkoumání velkých skupin (Hendl, 2008, s. 47). 
Dotazník byl respondentům doručen v elektronické podobě, využit byl inter-
netový portál Survio. Pro účely našeho výzkumu je zde analyzováno pět polo-
žek dotazníku. (Kompletní znění dotazníku viz Příloha B/P1)

b/3.1 etIKa výZKumu
Respondenti obdrželi průvodní dopis, kde byli seznámeni s cílem výzkumu. 
V rámci dodržení reciprocity bylo respondentům dotazníku nabídnuto zaslání 
výsledků výzkumu. O tuto nabídku projevilo zájem 37 % dotazovaných, kteří 
na sebe zanechali za tímto účelem e-mailový kontakt.

b/3.2 výZKumný vZoreK
Osloveno bylo 345 gymnaziálních učitelů VV (seznam škol dostupný na strán-
kách MŠMT), s návratem 128 validních responzí. Vzhledem k tomu, že vzorek 
respondentů je postaven na základě navrátivších se odpovědí, nelze tento vzo-
rek považovat za reprezentativní. Jde o odpovědi 37,3 % gymnaziálních uči-
telů VV z celé ČR. Konkretizace vzorku viz Tab. 1–3.
Respondenty jsou tedy z 85,9 % ženy, 79,7 % dotázaných jsou absolventi peda-
gogických fakult s aprobací ve výtvarné výchově. Téměř polovina (43,8 %) 

respondentů má za sebou dlouholetou pedagogickou praxi o délce 20 a více let. 
Velmi malou skupinu tvoří učitelé-začátečníci, pouze 8,6 % dotázaných. Před-
pokládáme, že se zde mohou projevit určité obtíže s kompetentností k práci 
s digitálními médii, jelikož v době vysokoškolského vzdělávání velké skupiny 
respondentů (první polovina 90. let) nebyl tento fenomén ještě při přípravě 
budoucích učitelů reflektován. Profilovým respondentem je tedy žena s vyso-
koškolským vzděláním v oboru Výtvarná výchova s dvaceti a více lety praxe.

B/3.3 mETOdy ANALýzy dAT
Podle Hendla (2008) je možné míchat různé přístupy ke sběru dat tím, že 
do dotazníku zařadíme uzavřené i otevřené otázky. Stejně tak ve fázi analýzy 
dat můžeme využít různé přístupy, např. zkoumat kvalitativní data kvantita-
tivně. V našem případě jsou získané odpovědi v závislosti na typu otázky (ote-
vřená/uzavřená) zpracovány kvantitativní či kvalitativní metodou. Stejně jako 
ve výzkumu Oddílu A jsme za nejvhodnější metodu analýzy otevřených výpo-
vědí shledali metodu otevřeného kódování, která je výzkumným nástrojem 
zakotvené teorie (B. Glaser a A. Strauss, 1967), kdy nejprve nalézáme témata 
v textu (tzv. kódy), které se později sdružují do kategorií, jež mají abstrakt-
nější charakter. Frekvence výskytu jednotlivých kategorií je v závěru vyjádřena 
procentuálně. K analýze uzavřených otázek je využita statistická analýza pro-
vedená zmíněným on-line nástrojem Survio.

Při tvorbě kódů jsme postupovali induktivně, tedy kódy byly tvořeny při ana-
lýze výpovědí, nikoli stanoveny předem. Při analýze jsme použili deskriptivní2 
i in vivo3 kódování. V otevřených výpovědích respondentů se běžně vyskytuje 
i několik různých zdůvodnění postoje dotazovaného. Frekvence výskytu odpo-
vědí u jednotlivých kategorií bude v závěru uváděna v procentech a za okrou-
hlována na jedno desetinné místo.

B/3.4 ANALyzOvANé OTÁzky dOTAzNÍku
Analyzované otázky lze rozdělit do dvou okruhů. V prvním okruhu (dvě otázky) 
se zaměřujeme na používání samotných digitálních médií v hodinách VV. Důvo-
dem je fakt, že digitální média jsou mimo jiné tvůrčím prostředkem k vizuálně 
obraznému vyjádření, a tedy k vlastní tvorbě vizuálních i mediálních obsahů/
produktů. Jde tedy z našeho hlediska o jeden z předpokladů k realizaci doved-
nostní části mediální i výtvarné výchovy. Ve druhém okruhu (dvě otázky) se 
pak tážeme přímo na průřezové téma Mediální výchova.
Znění analyzovaných otázek je následující:

1. Považujete Vy osobně za důležité zařadit digitální média (DM) 
do hodin výtvarné výchovy (VV)? Z jakého důvodu?

V této otázce se zajímáme o postoj učitelů k používání digitálních médií 
ve výuce VV. Vede nás k tomu fakt, že především samotní učitelé jsou realizátory 

2  Kódy pojmenované výzkumníkem.
3  Kódy přímo uvedené ve výpovědi recipienta.

Tab. B/1 Pohlaví respondentů

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

muž  18 14,1 %

žena 110 85,9 %

Tab. B/2 Typ dosaženého vzdělání respondentů

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

SŠ   0  0 %

vyšší odborná škola   0  0 %

VŠ pedagogického zaměření– aprobace výtvarná výchova 102 79,7 %

Akademie výtvarných umění   4  3,1 %

Vysoká škola uměleckoprůmyslová   4  3,1 %

jiná VŠ uměleckého zaměření   6  4,7 %

VŠ pedagogického zaměření – jiná aprobace než VV  12  9,4 %

Tab. B/3 Délka praxe respondentů

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

1–2 roky 11  8,6 %

3–4 let 12  9,4 %

5–9 let 22 17,2 %

10–19 let 27 21,1 %

20 a více let 56 43,8 %
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kurikula a tvůrci příležitostí, které mohou žáci v rámci výuky využít. Jejich 
postoj má tedy přímý vliv na reálné využívání DM ve VV.

2. Co vnímáte jako překážku při výuce s digitálními/novými médii 
ve Vašich hodinách VV?

Tázáním se po překážkách k zapojení DM chceme zjistit, na jakou oblast škol-
ství je třeba se zaměřit při zajišťování podmínek pro naplňování cílů rozvoje 
mediální, vizuální, ale také digitální gramotnosti. Naším předpokladem/hypo-
tézou je, že významnou příčinou bude (ne)kompetentnost učitelů, s ní spo-
jená jejich příprava a další vzdělávání. Druhým výrazným činitelem bude podle 
našich předpokladů vybavenost škol, tedy dlouhodobé podfinancování školství.

3. Pracujete v rámci hodin VV s průřezovým tématem Mediální výchova 
(MV)?

4. Pokud zapojujete MV do VV, uveďte příklad.

Zde je naším záměrem zjistit, jak velká část učitelů MV do VV reálně zapo-
juje a doplňující otázkou chceme upřesnit způsob, jakým to dělají, případně 
na základě odpovědi zjistit, zda učitelé pojem průřezové téma Mediální výchova 
chápou tak, jak je definován ve vzdělávacích dokumentech.

b/4 analýZa výZKumných dat

1. Považujete Vy osobně za důležité zařadit digitální média (DM) 
do hodin výtvarné výchovy (VV)? Z jakého důvodu?

Ze 128 respondentů odpovídajících na tuto otázku pokládá 86,7 % zapojení 
DM do VV za důležité, 3,9 % zaujímá neutrální pozici a 9,4 % respondentů 
nepovažuje zapojení DM do VV za důležité.

Na druhou část otázky Z jakého důvodu? respondenti, kteří na první část 
otázky odpověděli pozitivně, zdůvodňovali svou odpověď následovně: nejčet-
nější skupina dotázaných (35,2 %) nachází opodstatnění zapojení DM do výuky 
v DIGITALIZACI SPOLEČNOSTI („součást života“, „nutnost“, „musím jít s dobou“, 

„bez nich už to dnes vůbec nejde“…), druhou nejpočetnější skupinou (21,9 %) 
jsou respondenti, kteří DM vnímají jako PODPŮRNÝ PROSTŘEDEK VÝUKY 
(„pomocná složka“, „zkvalitnění výuky“, „zprostředkování uměleckého díla“, 

„zpestření“…). V co do četnosti třetím uváděným důvodem zapojení DM je 

POTŘEBA ŽÁKŮ („náklonnost dětí“, „znalost dětí“, „budoucnost dětí“), kte-
rou uvádí 19,5 % respondentů. SCHOPNOST ODSTUPU OD DM („porozumění“, 

„ovládnutí médií“, „kritická mysl“) je důvod, pro který s DM pracuje ve výuce 
10,2 % dotázaných a pouze 9,4 % učitelů reflektuje DM jako JEDEN Z VÝTVAR-
NÝCH PROSTŘEDKŮ („[sebe]vyjádření žáků“, „médium současného umění“). 
Následující dvě kategorie popisují důvody, proč DM do výuky VV někteří uči-
telé nechtějí či nezapojují: NEVHODNÉ PODMÍNKY („velký počet studentů 
ve třídě“, „špatná technická vybavenost“), které uvedlo 3,9 % respondentů 
a UČITELŮV KRITICKÝ POSTOJ K DM („ať nejsme ve všem odkázaní na tech-
niku“, „žáci potřebují jiné kompetence“) můžeme naleznout pouze u 3,1 % 
respondentů.

Tab. B/4 Postoje k zapojení DM do VV

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ANO 111 86,7 %

NE  12 9,4 %

Nekonkrétní výpověď   5 3,9 %

Tab. B/5 Důvody postojů k zapojení DM do VV

ANO

Datové úryvky kód kategorie responzí

Je pro studenty přitažlivý Náklonnost dětí

Potřeba žáků 25Jsou zvyklí je užívat Znalost dětí

Nároky na žáky v budoucím zaměstnání Budoucnost dětí

Je důležité jít s dobou Nutnost

Digitalizace společnosti 45
Je třeba se vyrovnat novým trendům Tlak

Běžná součást dnešního života Součást života

Je třeba se vyrovnat novým trendům Trend

Zpřístupňují současnou vizuální 
kulturu, umělecké dílo Podpůrný prostředek výuky 28

Kód in vivo Zkvalitnění výuky

Sebevyjádření dětí (Sebe)vyjádření
Výtvarný vyjadřovací prostředek 12

Současný prostředek výtvarné komunikace Médium současného umění

Rozvoj žákových schopností 
chápat a interpretovat

Porozumění

Schopnost odstupu od DM 13Je třeba ovládnout do jisté 
míry tyto nástroje

Ovládnutí

Aby studenti nebyli pouze konzumenti Kritické myšlení

ANO, bez udání důvodů 11

NE

Studenti potřebují jiné kompetence Důraz na jiné kompetence

Učitelův kritický postoj 
/ nekompetentnost

 4
Protože se v tomto oboru 
sama moc neorientuji

Nedostatek 
kompetencí učitele

Kód in vivo Bohužel musím

Bohužel se třiceti studenty ve třídě Velký počet studentů
Nevhodné podmínky  5

S minimem technického vybavení nevím Špatná vybavenost

NE, bez udání důvodů 11
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2. Co vnímáte jako překážku při výuce s digitálními/novými médii 
ve Vašich hodinách výtvarné výchovy?

Na tuto otázku odpovědělo 103 ze 128 respondentů, tedy 80,5 % dotázaných 
tak, že nezřídka uváděli více než jednu překážku. Nejfrekventovaněji uváděli 
učitelé NEDOSTUPNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO ZASTARÁVÁNÍ (43,7 %). 
20,4 % respondentů vidí problém v NÁROČNÉ ORGANIZACI (poměr 30 žáků / 
45 minut / nedostatek počítačů). Častým důvodem je UČITELOVA NEJISTOTA 
(pramenící ze špatných zkušeností nebo nekompetentnosti), kterou pociťuje 
19,4 % dotázaných. Dalším faktorem, který učitelé vnímají jako překážku, je 
FINANČNÍ NÁROČNOST (9,7 %) a neopomenutelný důvod je VLASTNÍ VOLBA/
PREFERENCE UČITELE (6,8 %). Shodně, 6,8 % respondentů argumentovalo, 
že se potýkají s PODCEŇOVÁNÍM VV („ředitel má nulový vztah ke kultuře“, 
„názor vedení, že VV je pouze doplňkový předmět, takže do ní nebudeme 
investovat“…). Respondenti vidí problém také v NESPOLEHLIVOSTI TECH-
NIKY/WIFI (5,8 %), což může být způsobeno jak nedostatkem technické pod-
pory a správců sítí, tak zvládáním technických obtíží samotnými vyučujícími. 
Méně častým, ne však opomenutelným důvodem je ROZPTÝLENOST ŽÁKŮ 
DIGITÁLNÍMI MÉDII („nedělají s médii v hodině jen to, co mají“, „rozptylují 
žáky od vlastního tvůrčího procesu a svádějí ke hraní s technikou“). Některým 
učitelům se také jeví jako NEDOSTATEČNÁ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 
(3,9 %), ať už jde o kurzy, či o vzdělávací materiály. Dalším uváděným důvo-
dem je ODLIŠNÁ ČI ŽÁDNÁ VIZE VEDENÍ ŠKOLY (2,9 %). Pouze 5,8 % dotáza-
ných nenachází v zapojení DM do výuky VV žádnou komplikaci.

3. Pracujete v rámci hodin výtvarné výchovy s průřezovým tématem 
Mediální výchova?

4. Pokud s průřezovým tématem Mediální výchova rámci hodin výtvarné 
výchovy pracujete, uveďte příklad.

K vyhodnocení druhé části otázky je nutné říci, že ač dotazník prošel pilotáží, 
neprojevila se při ní problematická nekonkrétnost dotazu, tak jako je tomu 
u odpovědí respondentů. Část respondentů uváděla jako příklad konkrétní 
kampaň („reklamní kampaň tunelu Blanka“), další se zaměřovali pouze 
na médium („pracujeme s fotografií, vytváříme animace, videoart atd.“), jiní 
uvedli cíl, s jakým MV zařazují („kritické čtení obrazů a obsahů předkláda-
ných médii“). Z některých odpovědí také vyplynulo, že dochází k nepochopení 
pojmu mediální výchova („pouze při prezentaci děl malířů“). Bohužel bylo 
nutné také vyřadit jednu neplatnou odpověď, čtyři odpovědi, kde se proje-
vilo nepochopení pojmu MV, a devět odpovědí, které byly příliš nekonkrétní 
(„podle momentálních možností“).

Následující vyhodnocení tedy vychází ze 44 validních odpovědí, přičemž 
někteří respondenti uváděli i několik příkladů. Pokusili jsme se s touto situa cí 
vyrovnat tak, že jsme se při prvním čtení dat soustředili na často uváděná 
témata a při druhém čtení jsme se zaměřili na způsoby zapojení, které respon-
denti uvádí. Téma uvedli téměř všichni respondenti, způsob práce jen část 
z nich. Odpovědi byly kódovány, tentokrát však nebyly kategorizovány, a to 
kvůli zmíněné odlišnosti typů odpovědí.

Tab. B/6 Překážky v zapojování DM do VV

Datové úryvky kód kategorie responzí

Neumím tato média s lehkostí používat Nedostatek sebevědomí / nekompetentnost učitele

Učitel 27Rozptylují žáky od vlastního 
tvůrčího procesu

Učitelův kritický postoj

Velký počet studentů v hodině /30 
a více/, malá časová dotace /45 min/

Organizace výuky

Škola 80

Nedostatek technického vybavení Technické vybavení

Podceňování významu výtvarné výchovy Podceňování VV

Absence školení pro nás pedagogy Nedostatečná podpora vzdělávání učitelů

Pan ředitel a jeho nulový vztah ke kultuře Vedení školy

Kód in vivo Tematické plány

Nefungující technika Nespolehlivost techniky/wifi

Vnější vlivy
16

Kód in vivo Finanční náročnost

(DM) rozptylují žáky a svádějí 
ke hraní s technikou

Uživatelské zlozvyky žáků Žáci  6

Žádné nejsou  6

Tab. B/7 Zapojování MV do VV

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

Ano 70 55,1 %

Ne 58 45,7 %

Tab. B/8a Příklady zapojení MV do VV – témata

Datové úryvky kód responzí podíl

Krátký film Film / video  9 20,5 %

Působení reklamy Reklama 23 52,3 %

Tvorba plakátu Plakát / logo  4  9,1 %

Práce s fotografií Fotografie  7 15,9 %

Podprahová sdělení Manipulace médií  8 18,2 %

Tab.B/8b Příklady zapojení MV do VV – způsoby

Datové úryvky kód responzí podíl

Kritická reflexe reklamní kampaně; interpretace spotu Analýza / kritický rozbor 16 36,4 %

Práce s písmem, koláže; vytváření mediálního sdělení Tvorba  9 20,5 %

Spolupracuji s DOXem Vzdělávací programy  2  4,5 %
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Shrneme-li výsledky zobrazené v tabulce výše, zjistíme, že s reklamními sdě-
leními pracuje 52,3 % učitelů. MANIPULACI MÉDIÍ tematizuje v hodinách VV 
18,2 % učitelů. FILM/VIDEO, ať už v rovině analýzy, či tvorby, zapojuje do výuky 
20,5 % z nich, FOTOGRAFII, její analýzu i tvorbu, případně postprodukci zapo-
juje do hodin VV 15,9 % respondentů. 9,1 % učitelů tvoří se studenty PLAKÁTY 
či LOGA.

Co se týče způsobů, kterými učitelé s mediální výchovou pracují, uvedla 
je jen část z nich. 36,4 % učitelů rozvíjí mediální gramotnost prostřednictvím 
KRITICKÉ ANALÝZY mediální produkce, 16 % respondentů vede studenty 
ke TVORBĚ vlastních vizuálně-mediálních produktů a 3 % učitelů využívají 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY zaměřené na mediální výchovu v rámci galerií a jiných 
institucí (DOX…).

b/4.1 shrnutí výZKumných náleZů / dIsKuse K dotaZníKovým položKám

1. Považujete Vy osobně za důležité zařadit digitální média (DM) 
do hodin výtvarné výchovy (VV)? Z jakého důvodu?

Většina dotázaných (86,7 %) považuje zapojení DM do VV za důležité, nekon-
krétní výpověď uvedlo 3,9 % dotázaných a 9,4 % učitelů nepovažuje za důle-
žité, možné či dobré DM zapojit do výuky. Zmínky o vlastní nekompetentnosti 
se objevovaly u respondentů, kteří zapojují DM, i u těch, kteří je nepouží-
vají. Zde se mimo jiné potvrdil předpoklad, že výzkumný vzorek, jehož pro-
fesní příprava probíhala převážně v 90. letech 20. století, je ovlivněn faktem, 
že se s DM seznamoval až po ukončení svého studia. Slovy Prenského tudíž 
spadají do kategorie „digital immigrants“ (viz kap. I/2.4 Role školy v současné 
společnosti).

U respondentů se při zdůvodnění postoje objevovalo i několik důvodů, 
proč zapojení DM do VV považují za důležité. Velká část z nich uváděla jako 
důvody digitalizaci společnosti (35,2 %) či potřebu žáků (19,5 %). Pouze necelá 
polovina dotázaných své pojetí přesněji definovala:

(i)  v největší míře využívají učitelé DM jakožto podpůrný prostředek výuky 
(21 %);

(ii)  v menší míře (9,4 %) jsou pak DM reflektována ve vztahu k VV jako vyja-
dřovací prostředek (výtvarné medium);

(iii)  jako příležitost pro vedení žáků k potřebnému porozumění a ovládnutí 
digitálních médií – odstupu od DM (tedy k získávání digitální a mediální 
gramotnosti za pomoci kritického myšlení viz kap. I/2. 4. 3.3 Digitální gra-
motnost) – vnímá zapojení DM do výuky 10,2 % učitelů VV.

2. Co vnímáte jako překážku při výuce s digitálními/novými médii 
ve Vašich hodinách výtvarné výchovy?

Odpovědi respondentů lze rozdělit do čtyř okruhů podle toho, na jaké úrovni 
vzdělávacího systému „překážky“ vznikají. Identifikovali jsme tyto úrovně: 
škola, samotní učitelé, žáci a vnější faktory.

(i)   Překážky vznikající na úrovni školy (77,7 %):
Více než polovina dotázaných vidí překážky především v technickém vyba-
vení (43,7 %) a ve způsobu vedení školy, jež podceňuje předmět VV či nepod-
poruje učitele v dalším vzdělávání (13,6 %). Téměř čtvrtina učitelů uvádí jako 
překážku náročnou organizaci výuky při práci s DM, kterou způsobuje nevy-
vážený poměr počtu žáků, dostupného technického vybavení a časové dotace.

(ii) Překážky vznikající na úrovni samotných učitelů (26,2 %):
19,4 % učitelů přiznává, že se necítí kompetentní či sebejistí natolik, aby DM 
ve výuce používali, je však otázkou, zda je to způsobeno již zmíněnou nedo-
statečnou podporou učitelů VV v jejich dalším vzdělávání, nebo důvod pra-
mení z možností/limitů jednotlivých učitelů. Pouze velmi malé množství dotá-
zaných (6,8 %) nezapojuje DM do výuky, jelikož mají odlišné preference či 
kritický postoj k DM.

(iii)  Překážky vznikající na úrovni žáků (5,8 %):
4,9 % učitelů uvádí, že jsou žáci digitálními médii rozptýleni či je nevyužívají 
požadovaným způsobem (surfování na internetu, gaming, chatování). Vyskytl 
se i zajímavý poznatek o rigiditě v přístupu žáků k předmětu VV: „Výtvarná 
výchova = papír (čtvrtka) a tužky či jiné nástroje.“

(iv)  Překážky zvnějšku (15,5 %):
Ve větším zastoupení jsou to pak faktory vstupující zvnějšku školy, a to 

nedostatečná finanční podpora integrace DM do vzdělávání (9,7 %), nedosta-
tečná technická podpora – nespolehlivost techniky (5,8 %).

3. Pracujete v rámci hodin výtvarné výchovy s průřezovým tématem 
Mediální výchova?

4. Pokud s průřezovým tématem Mediální výchova rámci hodin výtvarné 
výchovy pracujete, uveďte příklad.

Na základě kvantitativního vyhodnocení responzí zapojuje průřezové téma 
Mediální výchova do své výuky necelá polovina (45,7 %) učitelů VV. Po kvali-
tativním vyhodnocení odpovědí na doplňující otázku (uvedení příkladu) jsme 
však zjistili, že přibližně 7 % respondentů nechápe pojem mediální výchova 
tak, jak je definován vzdělávacími dokumenty, jejich odpovědi tedy nebylo 
možné dál analyzovat.

(i) V největší míře učitelé uvádí jako příklad integrace mediální výchovy práci 
s reklamou (52,3 %), dále filmem/videem (20,5 %), fotografií (15,9 %), v malé 
míře pak plakátem či logem (9,1 %). Uvádějí tedy spíše formy vizuálně obraz-
ného či audiovizuálního vyjádření. Diskutabilní je, zda v případě práce s fil-
mem nejde spíše o filmovou výchovu, která je součástí oblasti Umění a kultura. 
Zde by bylo třeba znát kontext, ve kterém se v dané výuce s filmem/videem 
pracuje. Manipulaci médií tematizuje ve svých hodinách 18,2 % dotázaných.
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(ii) Jen část učitelů uvedla, zda pracuje s dovednostní či/i znalostní složkou 
mediální a výtvarné výchovy. 36,4 % dotázaných uvedlo znalostní složku – kri-
tická analýza komerčních sdělení a 20,5 % učitelů rozvíjí složku dovednostní 
formou tvorby vlastních mediálních/vizuálních produktů.

b/5 výZKumné Závěry oddílu b

Nejprve odpovíme na dílčí výzkumné otázky: Považují učitelé VO za důležité 
zapojit do výuky digitální média? Z jakého důvodu? Jaké překážky pro zapojení 
případně spatřují?

Převažující počet (86,7 %) respondentů – gymnaziálních učitelů výtvarné 
výchovy – si uvědomuje důležitost zapojování digitálních médií do výuky 
výtvarné výchovy, a to především kvůli digitalizaci společnosti. Pouze malé 
procento (9,4 %) učitelů to za vhodné či dobré nepovažuje. Učitelé vnímají 
digitální média především jako podpůrný prostředek ve výuce (prezentace, 
ukázky uměleckých děl), v menší míře jako výtvarné médium či nástroj k poro-
zumění a ovládnutí digitálních médií.

Největší podíl na překážkách k zapojení DM do výuky VV připisují respon-
denti škole (technickému zázemí, organizaci výuky, způsobu vedení školy). 
Necelých 20 % učitelů zmiňuje vlastní nekompetentnost, kterou v určité míře 
vysvětlují nedostatečnou podporou/příležitostmi dalšího vzdělávání v tomto 
oboru. Za významný problém označují také finanční náročnost.

Odpověď na vedlejší výzkumnou otázku Dochází v reálné praxi k propojo-
vání Výtvarného oboru a průřezového tématu Mediální výchova? Jakým způso-
bem? je následující:

Necelá polovina učitelů (45,7 %) integruje průřezové téma Mediální výchova 
do své výuky, nejčastěji propojení těchto oborů reflektovali na rovině témat 
a vizuálně obrazných forem vyjádření (reklama, fotografie, film, plakát). 
Z responzí vyplynulo, že práce s průřezovým tématem Mediální výchova pro-
bíhá skrze rozvíjení znalostní i dovednostní složky, tedy analýzou mediálních 
obsahů i tvorbou vlastních produktů. Některé uváděné příklady ukázaly, že 
určitá část učitelů nerozumí pojmu mediální výchova tak, jak je chápán vzdě-
lávacími dokumenty, a zaměňuje jej nejčastěji s pojmem digitální média či 
výtvarné médium. Zde se vynořuje problém, kterému jsme se věnovali již 
v teoretické části této práce, a to nejasnost pojmu médium, především pak 
na poli výtvarného vzdělávání. To nás vede k úvaze, zda jsme při sestavování 
dotazníku nevědomky nepočítali s větší obeznámeností učitelů VV s odbor-
ným slovníkem ukotveným v RVP.

Z výše uvedeného pro nás mimo odpovědí vyplývají i nové otázky, které by si 
zasloužily pozornost v možném dalším bádání:
(i)  Existuje dostatečná nabídka vzdělávání v oblasti digitálních médií a mediál-

 ní výchovy pro učitele VV? Jak posílit podporu učitelů VV v dalším vzdě-
lávání?

(ii)  Jak můžeme podpořit znalost a chápání odborného slovníku RVP u vyu-
čujících VV?

V obecné rovině: (iii) Jak podpořit technickou vybavenost školy?
S otázkou (ii) pracuje i podkladová studie oboru Výtvarná výchova k revizi RVP: 

„Ve fázi implementace revidovaného kurikula proto navrhujeme soustředit 
pozornost mj. na vývoj a propagaci nových didaktických materiálů. Případná 
finanční a institucionální podpora by mohla motivovat VŠ pracoviště i jednot-
livce/týmy k tvorbě nových materiálů (stávající systém k tomu VŠ pedagogy 
nijak nemotivuje, finance jsou spojeny pouze s výstupy do RIV apod.). Nové 
materiály by zároveň fixovaly jazyk kurikulárních dokumentů a podporovaly 
společný slovník profesního společenství výtvarné výchovy.“4

4  Kitzbergerová, L. & kol. autorů (2019). Revize RVP – Podkladová studie. Výtvarná výchova. 
Praha: NÚV. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/4302/, navštíveno dne 18. 8. 2020.
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AkčNÍ výzkum

Integrace medIální výchovy do výtvarné výchovy – 
reflexIvní praxe

c/1 Úvod a cíle dílčí částI výZKumu

V předešlých fázích výzkumu jsme získávali a analyzovali data potřebná ke zma-
pování a popisu zkoumané problematiky na teoretické, z ní plynoucí kuriku-
lární úrovni a v pedagogické praxi předmětu výtvarná výchova na gymnáziích 
v ČR. Tyto fáze vnímáme jako východiska pro následující část zkoumání, kde 
budeme ve vlastní reflektované pedagogické praxi hledat vhodné způsoby 
integrace mediální výchovy do výtvarné výchovy.

c/2 výZKumné otáZKy

VVO: Jak integrovat MV do VV tak, aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů 
obou předmětů?

DVO: Jaké metody, formy a strategie se jeví pro propojení MV a VV 
jako příznivé?

c/3 metodologIe a výZKumný desIgn

Vzhledem k cíli v podobě prozkoumání vhodných způsobů propojení mediální 
a výtvarné výchovy v terénu vzdělávací praxe jsme zvolili kvalitativní design 
akčního výzkumu. Jak jsme již uvedli, akční výzkum je „učiteli prováděná sys-
tematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí“. (Elliott, 
1991, s. 1) Zvolený výzkumný design je specifický tím, že výzkumník i parti-
cipanti výzkumu mají rovnocenné postavení, témata jsou vztažena k praxi 
a výzkum probíhá ve stálém pohybu mezi sběrem informací, reflexí a praktic-
kou akcí. (Hendl, 2008) „Historicky se váže (akční výzkum) na koncept učitele 

– praktika a badatele, a na tzv. reflexivní praxi 80. let.“ (Fulková & Hajdušková 
in Uhl Skřivanová & kol., 2014, s. 42). Z badatele-pozorovatele akce se stává 
badatel-praktik (učitel) neboli aktér zkoumaného procesu. Tuto změnu roz-
pracoval ve svém modelu třífázové reflexe Donald A. Schön. Schönův model je 
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uplatněn i v naší práci (podrobněji viz oddíl C/3.2 Výzkumný model D. A. Schöna 
a typ dat). V rámci akčního výzkumu představíme dvě případové studie, které 
se výrazně liší svým kontextem.

c/3.1 případové studIe

Chápání případové studie není ve vědecké sféře jednotné (Hendl, 2008), proto 
zde cítíme potřebu upřesnit naše uchopení. Kloníme se k pojetí Roberta 
E. Stakea, který označuje případovou studii jako snahu o porozumění urči-
tému sociálnímu objektu v jeho jedinečnosti a komplexitě. „Případ je něco spe-
ciálního, žák, třída, výbor, program, ale asi ne problém nebo téma (…) Případ 
má v jistém smyslu jedinečný život.“ (Stake, 1995, s. 133) Hendl k účelu přípa-
dové studie uvádí: „Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho pří-
padu lépe porozumíme jiným podobným případům. Na konci studie se zkou-
maný případ vřazuje do širších souvislostí.“ (Hendl, 2008, s. 102) V našem 
výzkumu pokládáme za případ skupinu studentů a jejich interakci a reakce 
na výuku integrující mediální výchovu do Výtvarného oboru. Na základě poro-
zumění těmto konkrétním případům pak navrhujeme možné způsoby propo-
jení mediál  ní a výtvarné výchovy, ovšem ne s myšlenou obecně platné teorie.

C/3.1.1 SPECifikA PřEdkLÁdANýCH PřÍPAdOvýCH STudiÍ
Charakter každé ze studií je odlišný svým rozsahem, terénem i formou orga-
nizace výuky, díky čemuž se nám podařilo zachytit dva velmi odlišné přístupy 
k výzkumnému problému.

V první výzkumné sondě zkoumáme zapojení mediální výchovy do výtvarné 
výchovy v tradiční formě školní výuky na gymnáziu. Ve druhé mapujeme výše 
zmíněné propojení při projektovém vyučování, jež přesáhlo klasický formát 
výuky gymnázia. Bližší konkretizaci uvedeme u jednotlivých výzkumných sond. 
Podmínky obou případových studií považujeme za příznivé, u druhé z nich 
bychom mohli podmínky označit za výjimečné svou podporující komunitní 
atmosférou, mírou autonomie, která je zde vyučujícím dopřána, a pozitivními 
vztahy, jež panují mezi učiteli a studenty ve zkoumaném prostředí. V obou stu-
diích figurovala ve dvojroli badatele-praktika (učitele) (Schön, 1983) autorka 
této disertační práce.

c/3.2 výZKumný model d. a. schöna a typ dat
Nejen v oboru Výtvarná výchova je často využíván výzkumný model třífá-
zové reflexe Donalda A. Schöna.1 Jedním z důvodů je, že Schön neklade důraz 
pouze na „technickou racionalitu“ učitele, ale především na jeho tacitní (skry-
tou) znalost. Tento výzkumný model „reflecting-in-action“ či „knowing-in-ac-
tion“ je odlišnou alternativou k pozitivisticky vedenému výzkumu prezento-
vanému v abstraktních odborných termínech.2 Schönův model představený 
v publikaci The Reflective Practitioner (1983) probíhá ve třech fázích: reflexe 

1  Model vycházející se Schönovy pedagogické zkušenosti v ateliéru architekta. (Fulková, 2008)
2  Schön upozorňuje před destruktivní tendencí západních vzdělávacích modelů oddělujících autoritu 

a zdroje vědění od praxe, která čerpá vědění ze svých zdrojů.“ (Schön 1983 in Fulková, 2008, s. 105)

v činnosti, reflexe proběhnuvší činnosti a reflektování reflexe činnosti.3 (Schön 
1983 in Fulková, 2008)

1. STuPEň: REfLECTiON-iN-ACTiON / REfLExE v čiNNOSTi
V této fázi vznikají poznámky z probíhající akce/výuky nebo bezprostředně 
po výuce. Jedná se spíše o emotivní popis zachycující pocity a myšlenky vyvstá-
vající v průběhu výuky. Patří sem také přípravy na hodinu, pracovní listy, 
dotazníky.

2. STuPEň: REfLECTiON-ON-ACTiON / REfLExE PROBěHNuvŠÍ čiNNOSTi
Zde vznikají reflexivní bilance neboli zápisy, které lze charakterizovat jako 
proud myšlenek výzkumníka-praktika, které jsou součástí tzv. (pedagogického) 
terénního deníku. Vznikají zde také komentáře k výpovědím aktérů/studentů 
nebo artefaktů použitých či vzniklých ve výuce. Zápisy analyzujeme pomocí 
otevřeného/axiálního kódování.

3. STuPEň: REfLECTiON ON REfLECTiON-ON-ACTiON /  
REfLEkTOvÁNÍ REfLExE čiNNOSTi
Jedná se o tzv. metareflexi na základě analýzy dat. Jsou zde zahrnuty analýzy 
veškerých vzniklých záznamů. Dochází k interpretaci jevů díky vztahům mezi 
kódy, tématy a kategoriemi.4

c/3.3 výZKumný vZoreK
Účastníky výzkumu jsou dvě skupiny, a to studenti čtyřletého gymnázia 
na Praze 6 a studenti čtyřletého Gymnázia da Vinci v Dolních Břežanech. 
V obou případech tedy jde o středoškolské studenty. Skupiny budou blíže 
specifikovány v úvodu jednotlivých případových studií.

c/3.4 metody analýZy dat
Analýza výzkumných dat v podobě terénních zápisů, reflexivní bilance učitele-
výzkumníka, studentských reflexí a pracovních listů probíhá formou otevře-
ného/axiálního kódování. Metodu otevřeného kódování jsme použili již při ana-
lýze otevřených odpovědí v dotazníkovém šetření: nejprve nalézáme témata 
v textu (tzv. kódy), které se později sdružují do kategorií, jež mají abstrakt-
nější charakter. (Hendl, 2008) Tak jako v předchozích částech výzkumu, i zde 
se jedná o ruční kódování bez použití softwarových nástrojů. Axiální kódo-
vání pak uvádí jednotlivé kategorie do vzájemných vztahů, které jsou znázor-
něny v konceptových mapách.

3  Neboli Reflection-in-action, reflection-on-action, reflection on reflection-on-action. Metoda hojně 
využívaná na pracovišti KVV PedF UK v Praze docentkou Marií Fulkovou a jejím výzkumným týmem.

4  Srov. Ovčáčková, 2015.
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c/4 případová studIe I

V následujícím textu si dovolím přejít na avizovanou ich formu vyprávění. 
V této části práce ji považuji za vhodnější vzhledem k tomu, že studii popi-
suji ze svého pohledu zúčastněného aktéra.

c/4.1 cíl případové studIe I
Obecným cílem je pomocí reflektované vyučovací praxe ověřit a nabídnout 
možné způsoby integrace mediální výchovy do výtvarné výchovy tak, aby napl-
ňovaly cílové zaměření obou oborů. Případová studie I pak přináší poznatky 
o tom, jak lze tuto integraci aplikovat v podmínkách gymnaziálního vzdělávání, 
ve výběrovém semináři, kde jsem však využila metody aplikovatelné v různých 
variacích i pro běžnou výuku Výtvarného oboru.

c/4.2 prostředí výZKumu
Terénní výzkum proběhl na čtyřletém gymnáziu nacházejícím se na Praze 6. 
Gymnázium se profiluje jako všeobecné s možností volby mezi přírodovědec-
kou (dvě třídy), humanitní (dvě třídy) a IT (jedna třída) větví. Škola se nachází 
v klidné lokalitě, lehce dostupné pomocí MHD. Budova je po kompletní rekon-
strukci, bezbariérová, s kvalitně vybavenými odbornými učebnami. Školní 
vzdělávací program (ŠVP) z roku 2009 nese název Velký cíl dává životu velký 
smysl. Jeho poslední úpravy formou dodatků proběhly v roce 2018. Lze říci, 
že jde o klasický formát gymnázia zaměřený na dosažení vynikajících studij-
ních výsledků svých studentů.

c/4.3 charaKterIstIKa výZKumné sKupIny
Skupina studentů, která se účastnila výzkumu, nebyla třídní skupinou, ale 
vznikla na základě volitelného semináře Mediální výchova a tvorba (SMVT). 
Seminář byl realizován v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura ve školním 
roce 2016/17. Nabízen byl 4. ročníku gymnázia. (ŠVP, Tematický plán a sylabus 
semináře SMVT viz Příloha C/P1, C/P2 a C/P3). Navštěvovalo jej 10 studentů – 
6 dívek a 4 chlapci. Všichni byli obeznámeni s mým záměrem získat data pro 
disertační práci. Žádného ze studentů jsem předtím neučila, šlo tedy o naši 
první interakci.
Skupinu lze charakterizovat jako studenty s různou úrovní schopnosti kritic-
kého myšlení, většinu však můžeme označit jako studenty s vysokou schop-
ností kritické analýzy. Někteří měli hluboké znalosti v oblasti politiky, histo-
rie či marketingu, alespoň základní orientace v těchto oblastech nechyběla 
nikomu. Studenti se však velmi lišili co do dovedností v oblasti digitálních tech-
nologií – studenti z „IT třídy“ (3) měli dovednostní a znalostní výhodu a také 
vlastní grafické softwary. Různorodá byla i míra tvořivého myšlení a výtvar-
ných dovedností. Studenti měli předmět Vizuální kultura a výtvarná tvorba5 
naposled ve 2. ročníku, nebo ho na gymnáziu neabsolvovali vůbec (v závislosti 
na jejich volbě v 1. ročníku). K těmto skutečnostem jsem přihlížela při zadávání 
úloh zaměřených na výtvarnou tvorbu, které jsem se pokusila individualizovat.

5  Název pro Výtvarný obor na tomto gymnáziu.

Podmínky především po stránce počtu účastníků a jejich vyjadřovacích schop-
ností byly příznivé. Překážkou, kterou jsem později zaznamenala, byl přede-
vším právě fakt, že nejsou příliš zvyklí na „diskusní“ neboli konstruktivisticky 
orientovanou výuku. Ukázalo se však, že tomu tak není ve všech vyučovacích 
předmětech, pouze v jejich většině. Druhou překážkou v komunikaci, již jsem 
rozklíčovala až po několika setkáních, byly určité předsudky, které mezi jed-
notlivými studenty z různých tříd ročníku panovaly. Tento problém jsme pře-
konali až na přelomu 1. a 2. pololetí, tedy po uskutečnění případové studie.

Jejich motivace pro zvolení semináře se lišila. Větší část studentů oslovila 
aktuálnost fenoménu médií, motivací bylo také případné budoucí profesní 
zaměření, menší část oslovila příležitost tvořit, která byla zmíněna v sylabu 
semináře.

c/4.4 metoda a postup
Průběh případové studie byl koncipován do následující posloupnosti:
1. stanovení učiva, témat a výstupů na základě studia RVP
2. sémiotická analýza textů
3. přípravná fáze – evokace pomocí ukázek vizuálních textů
4. reflexivní dialog – interpretace vizuálních ukázek, následná písemná 

reflexe studentů k předloženým vizuálním ukázkám (pracovní list)
5. expresivní složka – tvorba vizuálně obrazných artefaktů 

na základě získaných poznatků a vlastní zkušenosti
6. reflexivní fáze – průběh tvorby a reflexe vlast-

ního výtvarného řešení zadání (dotazník)

c/4.5 výZKumný protoKol případové studIe I

PřÍPAdOvé STudiE

Tab. C/1 Výzkumný protokol Případové studie I

Výzkumník Zdenka Meira da Rocha (vyučující / reflektivní praktik-výzkumník)

Obsah výzkumu
Rozvoj vizuální a mediální gramotnosti na základě kritické 
analýzy a vlastní tvorby; Porozumění a čtení vizuálních textů 
na ukázkách propagandy a politické kampaně

Typ výzkumu Kvalitativní, akční, terénní, případová studie

Respondenti Studenti 4. ročníku čtyřletého gymnázia

Plán výzkumu Školní rok 2016/17, realizace výuky – případové studie, sběr dat

Typ dat
Pracovní listy (Jirák, Mičienka, 2007), vizuální texty, fotodokumentace 
výtvarných artefaktů studentů, strukturovaný dotazník, přípravy, 
pedagogický deník (terénní zápisky, reflexe výuky)

Sběr dat
Vyplněné pracovní listy – jejich transkripce, školní práce žáků, 
vyplněné dotazníky (transkripce), reflexivní bilance výuky

Analýza dat Sémiotická, konceptová analýza

Etické aspekty 
výzkumu

Studenti byli před začátkem výuky seznámeni s faktem, že proces vyučování 
bude analyzován v rámci výzkumu disertační práce s tím, že nebudou 
uveřejněny foto/videodokumentace samotných studentů; Anonymizace dat
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c/4.6 výZKum v terénu
V rámci seznámení výzkumné skupiny s komunikačními strategiemi médií jsem 
zvolila dvě témata, která se ukázala jako velmi aktuální. V první fázi jsem se 
zaměřila na manipulativní strategie propagandy s důrazem na její vizuální jazyk 
(říjen, listopad 2016). Ve druhé fázi jsme po diskusi o vrcholící prezidentské 
kampani v USA a o brexitu plynule navázali na vizuální jazyk politické kam-
paně (listopad 2016). Ve třetí fázi vznikaly vlastní politické (anti)kampaně stu-
dentů (listopad/prosinec 2016). Všech fází se zúčastnila uvedená desetičlenná 
skupina s výjimkou absencí některého z jejích členů.

Nutno podotknout, že tématu, kterému v rámci případové studie věnujeme 
pozornost, předcházela výuka zaměřená na analýzu obrazu pomocí ikonologic-
kého rozboru Erwina Panofského6 (s diskusí o jeho možnostech a limitech). Stu-
denti tak byli seznámeni se způsobem obrazové analýzy děl výtvarného umění 
a měli možnost jej sami aplikovat (září 2016). Při analýzách obrazových textů 
vizuální kultury jsme uplatnili sémiotický přístup. (viz kap. I/2.2.3 Sémiotika)

C/4.6.1 kOmuNikAčNÍ STRATEGiE PROPAGANdy A POLiTiCké 
kAmPANě / ANALýzA A TvORBA vizuÁLNÍHO TExTu
Nejprve jsem na základě studia RVP (viz oddíl A) stanovila obsah, témata, 
učivo a očekávané výstupy obou výukových bloků7 (viz přehledová tabulka 
níže). Inspirací k tomuto postupu mi byl nástin výukových situací integrace 
mediální výchovy do výtvarné výchovy v publikaci od Pastorové, Jiráka & kol. 
(2015), s tím rozdílem, že v uvedené knize šlo o integraci na základní škole. 
Má modifikace pro gymnázium spočívá pouze v položce Okruh vzdělávacího 
obsahu, namísto kterého má RVP ZV Tematický okruh. Propojování tedy pro-
bíhalo na následujících úrovních:
1. propojování okruhu vzdělávacího obsahu Výtvarného 

oboru s tematickým okruhem mediální výchovy
2. propojování očekávaných výstupů Výtvarného oboru s dopo-

ručenými očekávanými výstupy mediální výchovy
3. propojení doporučeného učiva Výtvar-

ného oboru s tématy mediální výchovy.

Důvodem je především to, aby byl co nejvíce využit jejich vzdělávací a výchovný 
potenciál, nikoli aby šlo pouze o náhodná a formální „spojení“. (Pastorová, 
2015, s. 76)8

6  Třívrstvá analýza obrazu, která pracuje s kontextem vzniku obrazu. Viz 
Panofský, E. (2016) Význam ve výtvarném umění. Praha, Academia.

7  Výukový blok je zde chápán jako celek jedné a více vyučovacích jednotek zaměřených 
na dané téma. 1. blok Propaganda zahrnuje jednu vyučovací jednotku o délce 90 minut, 
2. blok Politická kampaň obsahuje tři vyučovací jednotky o délce 90 minut.

8  In Pastorová, Jirák & kol. (2015) K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Tab. C/2 Integrované tématické okruhy, doporučené očekávané výstupy a témata MV do VV v případové studii I

Mediální výchova Výtvarný obor

Tematický okruh Okruh vzdělávacího obsahu

Mediální produkty a jejich významy. 
Účinky mediální produkce a vliv médií. 
Role médií v moderních dějinách

Obrazové znakové systémy.
Znakové systémy výtvarného umění

Doporučené očekávané výstupy Očekávané výstupy

Mediální produkty a jejich významy
→	 	rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat 

emoce či ovlivnit jeho postoje a chování, identifikuje 
základní argumentační a manipulační postupy

Účinky mediální produkce a vliv médií
→	 	rozlišuje hlavní marketingové postupy 

a identifikuje jejich projevy v různých typech řízené 
komunikace (reklama, politická kampaň apod.)

→	 	na konkrétních případech uvede a hodnotí 
výrazné posilování role obrazu v komunikaci 
(fotografie, televize, digitální média)

Role médií v moderních dějinách
→	 	rozpozná rysy propagandy v médiích a uvede 

konkrétní příklady dobové propagandy

Obrazové znakové systémy
→	 	na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 

uvede, rozliší a porovná osobní a společenské 
zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě

→	 	pojmenuje účinky vizuálně obrazných 
vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi 
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření 
citlivosti svého smyslového vnímání

→	 	při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 
a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření

Znakové systémy výtvarného umění
→	 	nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 

prostředky pro uskutečnění svých projektů
→	 	samostatně experimentuje s různými 

vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 
tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací 
prostředky současného výtvarného umění

Témata Učivo

Mediální produkty a jejich významy:
→	 	stereotypy, které se projevují v mediovaných 

reprezentacích, identifikace a vyhodnocení 
předsudku ve zpravodajství, dramatické 
tvorbě a zábavních pořadech

Účinky mediální produkce a vliv médií:
→	 	vlivy celospolečenské a kulturní (vliv 

na jazykovou kulturu, sdílené společenské 
hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Role médií v moderních dějinách:
→	 	která média se v současnosti podílejí na formování 

našich představ o dění ve světě a proč

Obrazové znakové systémy
→	 	na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 

uvede, rozliší a porovná osobní a společenské 
zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě

Znakové systémy výtvarného umění
→ výtvarné umění jako experimentální praxe 
z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku
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 1. bloK / propagand a/ 3. 11. 2016 / 1×90 mInut 

průběh výuKy
V 1. bloku jsem se studenty nejdříve zjišťovala jejich prekoncepty k tématu 
propaganda. S tímto fenoménem byli poměrně dobře obeznámeni z hodin 
dějepisu či ze semináře zaměřeného na dějiny 20. století. Dějinné souvislosti 
s propagandou tedy již znali. Posléze jsem se zmínila o prostředcích (tisk, 
rozhlas, televize…), typech (bílá, černá, šedá) a technikách propagandy (opa-
kování, slova ctnosti, motiv strachu, stereotypizace, vytvoření nepřítele…). 
Mluvili jsme o výrazných příkladech propagandy v historii: nacistická – zob-
razování Hitlera, podhled, pohled do dáli –, dále o postavě uncle Sama, jeho 
přímém pohledu a snaze vyvolat výčitky při náboru do americké armády 
(obr. C/1). Ukázali jsme si také varianty tzv. remaků – parafrází na tento kul-
tovní plakát (viz obr. C/2, C/3, C/4). U této kampaně jsem uplatnila sémiotický 
přístup a analyzovala se studenty proces utváření významů  obrazových znaků 
v různých kontextech. Zmínila jsem se také o propagandistických aspektech 
kampaní Keep Calm and Carry On anglické monarchie či feministického apelu 
We Can Do It! .
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V následné skupinové práci studentů byly jednotlivé kroky analýzy propagan-
distických plakátů strukturovány podle učebnice Základy mediální výchovy 
(Jirák & Mičienka, 2007). Analýza v pracovním listu v této publikaci je cílená 
na znakovost plakátu a jednotlivými otázkami odkrývá vrstvy nejen obrazo-
vého sdělení. Pro studenty posloužil tento pracovní list při prvním setkání 
s analýzou plakátu jako praktický „návod“, který lze uplatnit u obrazů s kul-
turně ustálenými symboly (vlajka, kladivo, srp…). Studenti dostali do sku-
pin po 2–3 členech tištěné materiály ze zmíněné učebnice - ukázku plakátu 
s pracovním listem Expertní zpráva o plakátu z kap. 6/3 Plakát a propaganda 
. Po dokončení skupinové práce jsme navázali vzájemným představením pla-
kátů a jejich analýzy, ostatní měli možnost prezentující doplňovat.

Posledním krokem byla písemná analýza plakátu, kterou si vyzkoušel každý 
samostatně. Cílem bylo upevnění znalosti analýzy vizuálního textu. Pracovní 
listy mi studenti na konci výuky odevzdali a v úvodu následujícího bloku jsem 
jim k jejich práci poskytla zpětnou vazbu.

1.BLOk - PROPAGANdA

TRANSkRiPT vyPLNěNéHO PRACOvNÍHO LiSTu – SkuPiNA 2:
Název plakátu: Sieg Oder Bolschewismus (Sláva nebo bolševismus)
Odhadovaná doba vytvoření: po 1. sv. válce
Výrobce/zadavatel: Západní německo
Cílová skupina, pro kterou byl plakát určen: dospělí lidé
Popis plakátu
Popište postavy na plakátu, jejich hlavní znaky a role:
matka s malým dítětem (šťastná rodina), zotročení lidé (chudoba, bída)
Jaké objekty jsou na plakátu zobrazeny? Jak vypadají? Jaká je jejich role?
Svoboda x zotročení, západ x východ, špatné x dobré, spokojenost x chudoba
Jaké děje a aktivity plakát popisuje? Popisuje utrpení a oběti bolševismu
Použité symboly a slova
Popište kulturní symboly i to, zda např. některá osoba představuje symbol.
ďábel, peklo, černá = smrt, strach, dítě, anděl, smích, žlutá = život, sláva

TRANSkRiPT vyPLNěNéHO PRACOvNÍHO LiSTu – SkuPiNA 1:
Název plakátu: 1. Máj
Odhadovaná doba vytvoření: 50. léta 20. století
Výrobce / zadavatel: KSČ
Cílová skupina, pro kterou byl plakát určen: proletariát, dělnická třída, pracující třída
Popis plakátu: Popište postavy na plakátu, jejich hlavní znaky a role:
šťastný, optimistický pár, hledící do budoucnosti
Jaké objekty jsou na plakátu zobrazeny? Jak vypadají? Jaká je jejich role?
Srb a kladivo, realisticky, naturalisticky, prezentace symbolů komunismu
Jaké děje a aktivity plakát popisuje? Práci vedoucí k blahobytu a všeobecnému štěstí
Použité symboly a slova:
Popište kulturní symboly i to, zda např. některá osoba představuje symbol.
vlajka – vlastenectví, pár – symbol práce, optimismu a lásky ke straně.

TRANSkRiPT vyPLNěNéHO PRACOvNÍHO LiSTu – SkuPiNA 3:
Název plakátu: Defend American Freedom
Odhadovaná doba vytvoření: období 2. světové války, chvíli po ww II
Výrobce/zadavatel: Americká vláda
Cílová skupina, pro kterou byl plakát určen: budoucí rekruti/ vojáci 
americké armády, mladí občané, studentstvo (18–25 let cca)
Popis plakátu
Popište postavy na plakátu, jejich hlavní znaky a role: voják/muž ukazující sílu 
národa; otevřené gesto – válka je pro všechny; rozvoj je pro všechny
Jaké objekty jsou na plakátu zobrazeny? Jak vypadají? Jaká je jejich role?
průmysl – vyspělost USA, barvy, muž – nabádá ke spojení
Jaké děje a aktivity plakát popisuje?Nabádá ke spojení → rozvoj USA (ekonomický, 
industriální) sjednocení, job = práce, povinnost chránit americké hodnoty
Použité symboly a slova
Popište kulturní symboly i to, zda např. některá osoba představuje symbol.
symbol americké univerzálnosti, barvy z americké vlajky

TRANSkRiPT vyBRANýCH čÁSTÍ z vyPLNěNýCH PRACOvNÍCH LiSTŮ
Popis plakátu: "Národy světa již nechtějí opakování hrůz války"
a)  Popište postavy na plakátu, jejich hlavní znaky a role: 

„pán s kloboukem – Američan (vesta v barvách vlajky, vlajka na obalu vajíček, 
sako = příslušník ↑ [vyšší] vrstvy) nabízí ruskému mladíkovi „své dary“ ale 
ten je radikálně odmítá za podpory davu (oblečení = prostí lidé)“

b)  Uveďte, jaké objekty jsou na plakátu zobrazeny a jaká je jejich role: 
„zbraň – zahalená v Paktu → lze očekávat ňáký podvrh 
slepice/vajíčka – Snaží se ho nalákat na suroviny“

c)  Uveďte, jaké děje/aktivity plakát popisuje: muž v cylindru se snaží až přímo vecpat 
dohody druhému muži, který napřaženou rukou dává najevo, že o nic z nabízených věcí 
nemá zájem 
– dav v pozadí vlajkami a plakáty podporuje muže v košili 
– výrazy v obličeji: muž v cylindru → naštvaný, umíněný 
– muž v košili → jistý sám sebou, odmítavý“

Použité symboly a slova:
a)  Popište kulturní symboly i to, zda např. některá osoba představuje symbol: 

– vlajka USA, oblečení mužů 
– dav lidí → síla, moc většiny 
– muž s čepicí a montérkami představuje chudou 
dělnickou třídu, která nechce výrazné změny“

b)  Jak je na plakátu zacházeno se slovy / Jakých technik 
v textové části autor plakátu využívá? 
„Jedná se o Stalinův citát – autor využívá vyšší autority velkého národa jakožto 
prostředek pro výzvu k ukončení války. Je to krátké, lehce zapamatovatelné heslo.“
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Obr. C/7 Propagandistický plakát Defend American Freedoom 
Zdroj: Jirák, J. & Mičienka, M. (2006) Rozumět médiím. Základy mediální 
výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech. (s. 163)
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 2. BLOk / POLiTiCkÁ kAmPAň / 10. 11., 24. 11., 1. 12. 2016 / 3×90 miNuT 

Na téma Propaganda jsme v úvodu bloku následujícího navázali dialogem 
o politické kampani Donalda Trumpa a jeho vítězství. Šlo o emotivní diskusi, 
při které byl zřejmý negativní postoj studentů ke zvolení Trumpa prezidentem 
USA. Diskusi jsem kromě moderace doplnila o informace týkající se této kam-
paně. Otevřeli jsme téma trollingu na sociálních sítích, druhu kampaně, který 
Trump a jeho tým zvolili („door to door“ kampaň), jeho twitterové komuni-
kaci, kterou od něj přebírají média, ale také Trumpovu původní pozici outsi-
dera, do kterého republikánská strana odmítala investovat. Motivace studentů 
byla tedy usnadněna aktuálností tématu a demonstrací konkrétního příkladu.

Přenesení pozornosti od samotných kandidátů k vizualitě politické kam-
paně proběhlo při prezentaci, ve které jsem tematizovala kampaň předchozího 
amerického prezidenta Baracka Obamy, postavené částečně na práci se šablo-
nou, jež svou vizualitou odkazovala k plakátu argentinského levicového revolu-
cionáře Che Guevary (obr. C/9). Dále jsme sledovali manipulativní prvky kam-
paně Vote Leave Nigela Farage, která přesvědčovala Brity k volbě brexitu. (obr. 
C/10) Tou dobou jsme již věděli, že úspěšně. Na závěr jsme sledovali vizuální 
odkazy ke kulturním narativům v prezidentské kampani Karla Schwarzenberga 
(obr. C/11). Níže jsou konkrétní ukázky s jejich krátkým sémiotickým popisem.

Ukázka C/9 je prezidentskou kampaní Baracka Obamy, úspěšného levico-
vého kandidáta na prezidenta USA v roce 2008. Vizualita kampaně se opírá 
o propagandistickou prezentaci levicového revolucionáře Che Guevary na kul-
tovní fotografii z roku 1961 od Alberta Kordy. Autorem plakátu Obamy je She-
pard Fairey, streetartový umělec, jehož dílo se stalo ústřední ikonou Obamovy 
kampaně. Slova v dolní části plakátu byla obměňována – „Hope“, „Change“, 

„Progress“. Fairey využil fotografii od Mannie Garcii, která bývá svou kompo-
zicí označována za odkaz k fotografii prezidenta J. F. Kennedyho z roku 1961. 
Po Obamově kampani se objevila řada „remaků“ či citací plakátu, mezi nimi 
i ikonizovaný Che Guevara, symbol levicové revolty.9

Ukázkou C/10 je kampaň Nigela Faragea, která sklidila kritiku za rasový 
podtext a snahu vyvolat „paniku“ z migrantů. Billboard Breaking Point umís-
těný na autě, se kterým Farage objížděl týden před referendem o vystoupení 
UK z EU Spojené království, zobrazuje uprchlíky ze zemí mimo EU na chorvat-
sko-slovinské hranici, nikoli „ekonomické“ migranty, tedy obyvatele států EU 
s volným pohybem v rámci členských zemí. Farage a jeho kampaň Vote Leave 
se zřejmě inspirovali ikonickou kampaní „Labour Isn’t Working“ z roku 1979 
slavné reklamní agentury Saatchi & Saatchi, kterou si objednala britská Kon-
zervativní strana. Agentura tehdy využila jako figuranty skupinu mladých kon-
zervativců, kterou vyfotila několikrát a vytvořila tak umělou frontu „nezaměst-
naných“ stojících před úřadem práce. Oba plakáty spojuje snaha vyvolat obavy 
o vlastní živobytí a zaměstnání pomocí nekončícího zástupu lidí. V případě 
kampaně pro referendum o vystoupení z EU byl využit záběr na „nekončící“ 

9  Dostupné z https://designobserver.com/feature/how-shepard-faireys-hope-poster-
helped-elect-donald-trump/39487 a https://99designs.com/blog/design-history-
movements/historys-most-famous-posters/, navštíveno dne 25. 9. 2016.

přípravy na vyučování – 1. bloK propaganda

Při přípravách na vyučování jsem vycházela z výše zmíněné učebnice 
od Jiráka a Mičienky Základy mediální výchovy a z metodického materiálu 
Jirák, J. & Mičien ka, M. (2006) Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro 
učitele. Praha: Partners Czech. (kap. 6/3, s. 159–165) Obrazové ukázky jsem 
čerpala z uvedených internetových zdrojů. Ukázky příprav z pedagogického 
deníku a vlastní vytvořený a vyplněný pracovní list viz níže.
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dav výhradně mladých, silných mužů tmavé pleti. Ne nezajímavým detailem 
je, že jediná osoba bílé pleti na fotografii je překryta bílým rámečkem s tex-
tem. Po odhalení Farageova billboardu ve Westminsteru se strhla vlna kritiky, 
která přirovnávala plakát k nacistickým propagandistickým fotografiím pod-
něcujícím rasovou nenávist. Boris Johnson, který byl lídrem strany UKIP vyzý-
vající Brity k opuštění EU, se od plakátu Faragea distancoval.

Kampaň Karla Schwarzenberga (obr. C/11) byla jedinečnou ukázkou toho, jak 
„polidštit“ či přiblížit kandidáta voličům. Komplikované příjmení bylo vypuš-
těno, „Karel“ byl zobrazován s „punkáčským čírem“ jako symbolem revolty 
a promlouval k voličům v pop artových „komiksových bublinách“ Roye Lichten-
steina. Barvy i kolážové písmo nápadně připomínaly plakáty punkové kapely 
Sex Pistols a dělaly jeho kampaň nepřehlédnutelnou. Z „unaveného politika“ 
se na billboardech, plackách a letácích stal na několik měsíců populárním rebe-
lem, kamarádem Karlem, který má blízko k mladé i starší generaci. Tvůrci této 
kampaně vsadili na ikony pop kultury a jejich srozumitelnost (obr. C/12). Spolu 
s vynikající komunikační strategií na sociálních sítích, vytvořením přirozené 
komunity sympatizantů a strategií „back-loaded“ kampaně, tedy dobře nača-
sované propagace kandidáta, která se nestihne vyčerpat, se jedná o výjimeč-
nou politickou kampaň.10 Ačkoli Karel Schwarzenberg nebyl zvolen preziden-
tem, na politické scéně zůstal, aby se později objevil jako „nesmrtelný“ agent 
007 James Bond v hledáčku a především „ve službách naší republiky“ uchá-
zející se o senátorské křeslo za stranu TOP 09. Jen číslo bylo důmyslně zamě-
něno za 009. I v tomto případě šlo o vizuálně poutavou kampaň.

10  Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/praxe/externi-komunikace--prezidentska-kampan-na-
podporu-karla-schwarzenberga-z-pohledu-jejiho-mluvciho__s284x9910.html a https://www.mediaguru.
cz/clanky/2013/01/proc-uspel-karel-pet-duvodu-uspechu-jeho-kampane/, navštíveno dne 13. 9. 2016.

Obr. C/9 Plakát Che Guevary, 1961, cheguevarovská variace na Obamovu kampaň, 
prezidentská kampaň Baracka Obamy, 2008 a oficiální portrét J. F. Kennedyho, 1961
Zdroj: https://99designs.com/blog/design-history-movements/historys-most-famous-posters/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/55/Barack_Obama_Hope_
poster.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/John_F._Kennedy#/media/
File:John_F._Kennedy,_White_House_photo_portrait,_looking_up.jpg
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Obr. C/10 Politické plakáty Breaking point, 2016 a Labour isn‘t working, 1979
Zdroj: http://www.referendumanalysis.eu/eu-referendum-analysis-2016/
section-5-campaign-and-political-communication/break-point-for-brexit-
how-ukips-image-of-hate-set-race-discourse-reeling-back-decades/
https://www.campaignlive.co.uk/article/history-advertising-
no-90-labour-isnt-working-poster/1281255
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Prezentaci jsem zakončila zadáním tvůrčího úkolu. Studenti měli navrhnout 
kampaň jejich favorizovaného politika / politické strany. Po společné diskusi 
jsme se domluvili na variantě k tomuto úkolu, a to vytvoření politické „anti-
kampaně“. Forma mohla být rozmanitá: od propagačních prvků v podobě pla-
cek atp., letáků až po plakáty/billboardy. Ukázalo se, že pro většinu studentů 
je druhá varianta "antikampaň" lákavější, zřejmě pro možnost uplatnit humor. 
Úkol se tím posunul blíže k politické satiře, studenti však museli vědomě zachá-
zet s obrazovými znaky a svůj postup a cíl zdůvodnit v dotazníku, který vypl-
ňovali na závěr. Vznikly tři skupiny po 2–3 studentech a jedna individuální 
práce. Tvorba kampaně od návrhů, konzultací, realizace až po její společnou 
reflexi trvala tři devadesátiminutové bloky. Studenti na závěr své práce vypl-
nili dotazník, kde reflektovali, co přesně kritizovali/propagovali, proč využili 
zvolené prostředky (příměr, symbol, barvu, slogan) a uváděli, zda z jejich hle-
diska existuje prostor pro zlepšení finální podoby práce. Výsledky jsou velmi 
odlišné mimo jiné v závislosti na míře digitálních kompetencí studentů. Někteří 
se cítili jistěji při využití klasických médií – koláž, kresba, jejich kombinace –, 
jiní při tvorbě digitální. Studenti, kteří zvolili digitální tvorbu, dali přednost 
práci na vlastních počítačích, kde měli možnost pracovat s placenými verzemi 
grafického softwaru, raději, než aby využili školní PC s freeware (volně šiři-
telnými) programy. Některé výstupy a vyplněné dotazníky přikládáme níže.

reflexe K uKáZce na obr. c/13 

reflexe K uKáZce na obr. c/14 

TRANSkiPT REfLExE k OBR. C/13
1.  Co přesně jste propagovali/kritizovali? 

„Kritizovali jsme Babišovu moc. Obrovské množství kapitálu, politická 
moc (ministr financí, strana ANO 2011) → vláda masmédií“

2.  Proč jste k tomu užili právě tuto formu (příměr, symbol, barva, „slogan“…) 
„Jednoduchá způsob vystižení témata → na každé placce Babišova firma, 
„Babišova republika“ (Babiš vlastní spousta č. firem), barvy: česká trikolóra“

3.  Co byste udělali jinak/ jaký je váš návrh na zlepšení? 
„lepší a více promyšlené zpracování placek“

TRANSkiPT REfLExE k OBR. C/14
1.  Co přesně jste propagovali/kritizovali? 

„Kritizovali jsme pofiderní fungování hlavy státu a jeho pravou ruku. Prezentaci 
výkonné moci, jeho mediální prezentaci a fungování na veřejnosti.“

2.  Proč jste k tomu užili právě tuto formu (příměr, symbol, barva, „slogan“…)? 
„Protože Burns a Smithers (pozn.: postavy z animovaného seriálu 
Simpsonovi) jsou symbolem stejného absurdního fungování jako Zeman 
a Ovčáček. Postavičky jsou symbolem, představiteli daných osob.“

3.  Co byste udělali jinak/ jaký je váš návrh na zlepšení? 
„Pokusili bychom se lépe vyjádřit bizarní vztah mezi těmito 
muži. Lépe bychom stylyzovaly obličeje.“

obr. C/12 Vizuální východiska kampaně Karla Schwarzenberga: vizuální prezentace kapely Sex Pistols, 
punkové hnutí a jeho symbolické punkové číro, vizuální znak hledáčku na plakátu k filmu Casino 
Royale a komiksové bubliny, mimo jiné symbol obrazů pop artového umělce Roye Lichtensteina.
Zdroje: https://entertainment.ha.com/itm/music-memorabilia/posters/sex-pistols-finsbury-
park-concert-poster-1996-/a/7201-89417.s http://theworldsbestever.com/2009/11/10/punks-not-
dead/ https://www.vintagemovieposters.co.uk/shop/james-bond-skyfall-movie-poster-2/
https://weheartit.com/entry/97604297
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reflexe K uKáZce na obr. c/15 

reflexe K uKáZce na obr. c/16

TRANSkiPT REfLExE k OBR. C/15
1.  Co přesně jste propagovali/kritizovali? 

„Tomia Okamuru a jeho kampaň, kdy prohlašuje, že nechce cizince 
v Čechách, i přes to, že má on sám očividně asijské kořeny.“

2.  Proč jste k tomu užili právě tuto formu (příměr, symbol, barva, „slogan“…)? 
„Použila jsem formu plakátu, kde je Tomio Okamura s „korunou“ (logo jeho 
politické strany) a vedle něj je zeď, za kterou je naznačen dav oněch cizinců, které 
odmítá. Pozadí je žluté (odpovídá barvě, která figuruje mezi barvami jeho pol. 
Strany) a další výraznou barvou je červená zeď. Jinak jsou fotky Tomia Okamury, 
hradu a obrázek davu černobílé. Slogan má naznačit, že odmítá cizince.“

3.  Co byste udělali jinak/ jaký je váš návrh na zlepšení? 
„Lepší grafické zpracování nápadu (dav, bublina s textem)“

TRANSkiPT REfLExE k OBR. C/14
1.  Co přesně jste propagovali/kritizovali? 

„Kritizovali jsme pofiderní fungování hlavy státu a jeho pravou ruku. Prezentaci 
výkonné moci, jeho mediální prezentaci a fungování na veřejnosti.“

2.  Proč jste k tomu užili právě tuto formu (příměr, symbol, barva, „slogan“…)? 
„Protože Burns a Smithers (pozn.: postavy z animovaného seriálu 
Simpsonovi) jsou symbolem stejného absurdního fungování jako Zeman 
a Ovčáček. Postavičky jsou symbolem, představiteli daných osob.“

3.  Co byste udělali jinak/ jaký je váš návrh na zlepšení? 
„Pokusili bychom se lépe vyjádřit bizarní vztah mezi těmito 
muži. Lépe bychom stylyzovaly obličeje.“

Obr. C/13 Ukázka studentských prací: antikampaň „Babišova republika“. 
Kombinovaná technika – koláž, (skupina: 2dívky).Foto: archiv autorky

Obr. C/17 Předložené ukázky tvorby antikampaně / politické 
satiry ve formě placky. Vlastní tvorba vyučující/autorky práce

Reflexe k ukázce na obr. C/13
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Obr. C/14 Ukázka studentských prací: antikampaň – Zeman 
a Ovčáček. Digitální koláž, (skupina: 2 dívky) Foto: archiv autorky

Reflexe k ukázce na obr. C/14
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obr. C/15 Ukázka studentských prací: antikampaň „Tady už je plno“. 
Kombinovaná technika – koláž. (práce 1 dívky) Foto: archiv autorky
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Obr. C/16 Ukázka studentské práce : Kampaň za liberálnější
postoje. Digitální koláž, (skupina: 2 chlapci).Foto: archiv autorky
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jaKo problematIcKé přI ÚKolu Zpětně shledávám:

a. pokročilou práci s figurativním zobrazovacím kódem: styli-
zovaný, abstrahovaný a snadno rozpoznatelný portrét

b. pokročilý tvůrčí požadavek: zacílenost na humor, karikaturu - 
v krátkém čase vyučovací hodiny nepřichází inspirace snadno

c. požadavek na obsahově komplexní řešení - vícevrstevnatost 
obsahu - a jeho srozumitelnost a rychlou čitelnost - práce se sym-
boly politických stran, znaky státní moci ap. a víceznačností

d. inspiraci prací profesionálů - a požadavek na vytvoření v podstatě profe-
sionálního produktu 
Návrh řešení pedagogické transformace: způsob práce, který 
jsem studentům předvedla na vlastní ukázce, a to možnost 
práce s pauzovacím papírem - u portrétu možnost „obkres-
lení“ (zde je možné odkázat např. na sítotisky A. War-
hola) fotografické předlohy a možnost vrstvení obsahu.

c/4.7 analýZa dat

V následujícím textu představíme analýzu získaných výzkumných dat ve formě 
studentských výpovědí, vyplněných pracovních listů, učitelských příprav, terén-
ních zápisků v pedagogickém deníku a reflektivních bilancí. Výše zmíněná 
data prošla nejprve primárním (otevřeným), poté axiálním kódováním, kdy 
vzniklé kódy a jejich kategorie byly uvedeny do vztahů v rámci konceptových 
map. (Hendl, 2008)

C/4.7.1 SEzNAm kódŮ A kATEGORiE
1. BLOk 3. 11.
kódy:
propaganda, studenti, prekoncept, souvislosti, dějiny, mluvit, ukázat, zmí-
nit, seznámit, prostředky, typy, techniky, plakát, příklady, učebnice, ukázka, 
identifikovat, pojmenovat, znalost, interpretace, analýza, význam, výčitky, 
pohled, apel, skupina, pracovní list, zpětná vazba, pedagogický deník

pracovní listy:
plakát, symbol, štěstí, optimistický pár, láska, šťastná rodina, kontrast, 
bída, utrpení, strach, život, sláva, síla národa, povinnost, sjednocení, nabá-
dat, spojení, snaha nalákat, nabízet, moc, většina, změna, autorita

kATEGORiE:
výchozí znalosti, seznámení s tématem, vzbuzení zájmu, nové zna-
losti, výukové prostředky, poznávací proces, emoce vyvolávající tlak, 
analytická fáze procesu, výukové metody, aplikace znalostí a doved-
ností, empirický x poučený divák, emoce jako nástroj, nátlak pod sli-
bem, práce s očekáváním, manipulace, mocenský model, data

reflexe vyučování – 2. bloK polItIcKá Kampaň

reflexIvní bIlance
V úvodní hodině, ve které proběhla diskuse o prezidentských volbách v USA 
a navázala na ni prezentace výše uvedených politických kampaní, jsem ve druhé 
části zadala úkol – vytvořit vlastní politickou kampaň/antikampaň pro vybra-
ného politika. Reakce studentů byla mnohem pasivnější, než jsem čekala. 
Přemítala jsem, zda jsem špatně formulovala zadání, jestli mi něco neuniklo. 
Z fotografie reflexe vzniklé bezprostředně po proběhlé výuce je zřejmé, že 
jsem shledala nedostatečnou názornost práce se šablonou a její variace. Roz-
hodla jsem se tedy oproti původnímu plánu – neovlivňovat studenty vlastní 
tvorbou – do následující hodiny vytvořit ukázku placky (obr C/17). Důvodem 
bylo i zjištění, že někteří studenti neměli výtvarnou výchovu v rámci čtyřletého 
gymnázia vůbec nebo jen první dva roky. Byli tedy dobře vybaveni pro analy-
tickou část práce, s tou tvůrčí jsem však musela některým poskytnout oproti 
původním očekáváním větší podporu. V následujícím bloku jsem studentům 
ukázala vlastní zpracování úkolu i s postupem. Nutno podotknout, že jsem 
zvolila cestu klasických médií, nikoli digitální formu. Tuto cestu si v závěru 
předešlé hodiny zvolila většina studentů a odpovídá to i mým osobním pre-
ferencím při tvorbě. Několik studentů projevilo frustraci nad svou nedosta-
tečnou digitální gramotností či špatným vybavením. „Jsem s naším výtvorem 
spokojená. Možná kdybychom měly k dispozici jiné upravovací programy, výsle-
dek by byl uhlazenější.“ (Veronika). Někteří označili ve zpětné vazbě k semi-
náři (viz. příloha C/P4 Studentské hodnocení semináře MVT) za přínosné, že 

„měli prostor pro tvoření.“ (Anna) Při sdílení a reflexi výsledků tvorby pano-
vala pozitivní atmosféra, bylo cítit až potěšení z hmatatelného výsledku práce. 
To připisuji i faktu, že studenti už několik let neměli tvůrčí předmět, kde by 
vznikal hmotný artefakt.

Tato zkušenost mě přivedla k několika úvahám. Znovu jsem přemýšlela nad 
plusy a minusy předkládání vlastních ukázek práce autorské tvorby – ovliv-
ňování x inspirace, originalita x nápodoba… Dále, jak zásadní je pro sdílení, 
případnou kritiku a tvorbu bezpečné prostředí kolektivu, školy jako takové? 
Bezpečné prostředí, vzájemná důvěra a z ní plynoucí otevřenost je z mého hle-
diska nezbytná pro rozvíjení kritického myšlení. Uvědomila jsem si, že atmo-
sféra se výrazně změnila v momentě, kdy jsem přerušila výuku a požádala stu-
denty o otevřenou zpětnou vazbu, abych mohla pochopit, kde vznikl onen 

„zádrhel“, pasivita. Řekla jsem si o zpětnou vazbu, byla ji schopna unést a vyjít 
vstříc jejich potřebám, tedy být názornější a ukázat vlastní způsob zpracování 
zadaného úkolu. To je zkušenost, při které studenti zjistili, že je jejich kritika 
přijímána a dokonce je s ní dál konstruktivně naloženo.
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považujeme především práci s konkrétní ukázkou a pracovní listy „Expertní 
zpráva o plakátu“, které sloužily jako vodítko či pomůcka pro konstruktivnější 
analýzu jednotlivých složek a částí plakátu při skupinové práci.

Ve druhém výukovém bloku jsme po společné sémiotické analýze politické 
kampaně zapojili pro větší komplexnost dovednostní složku vyučování, která 
je kodifikována v RVP mediální i výtvarné výchovy a je přirozeným navázáním 
na složku vědomostní. I zde se ukázala jako zásadní názorně-demonstrační 
metoda, tedy názorná ukázka zpracování výtvarného úkolu. Některým stu-
dentům tato metoda pomohla lépe dosáhnout funkčnosti komunikačního sdě-
lení díla. Tvůrčí proces byl zakončen a vyhodnocen studentskou reflexí vlastní 
tvorby a zpětnou vazbou učitele, které jsou nedílnou součástí současných pří-
stupů na poli výtvarného vzdělávání.

Za významnou považujeme kategorii bezpečné prostředí, a to proto, že 
ho shledáváme nepostradatelným jak pro rozvoj kritického myšlení, vyjádření 
postojů a interpretaci (vlastních) vizuálních textů, tak pro funkčnost komuni-
kace ve výuce a případnou revizi výukových metod přímo „v akci“. „Řekla jsem 
si o zpětnou vazbu, byla ji schopna unést a vyjít vstříc jejich potřebám, tedy být 
názornější a ukázat vlastní způsob zpracování zadaného úkolu. To je zkušenost, 
při které studenti zjistili, že je jejich kritika přijímána a dokonce je s ní dál kon-
struktivně naloženo.“ (viz reflexivní bilance)

2. BLOk 10. 11., 24. 11., 1. 12.
kódy:
diskuse, politická kampaň, sociální sítě, strategie, vizualita, komuni-
kace, kulturní narativy, názornost, Obama, plakát, kompozice, fotogra-
fie, ikona, slova, odkaz, panika, referendum, manipulace, reklamní agen-
tura, rasová nenávist, politický kandidát, srozumitelnost, kulturní 
symboly, komunikační strategie, tvůrčí úkol, návrh kampaně, antikam-
paň, satira, humor, reflexe, dotazník, digitální média, klasická média

dotazník / reflexe:
kritika, kumulace moci, vláda masmédií, trikolóra, placka, Babiš, mediál-
 ní prezentace, absurdní fungování, bizarní vztah, stylizace, symbol, Sim-
psonovi, Zeman, Ovčáček, kampaň, absurdní paradox, cizinec, dav, 
logo, Okamura, liberální postoj, svobodné myšlení, propagace, jed-
notný grafický styl, podobný názor, politické spektrum, Feri, Bartoš

kATEGORiE:
vědomosti, dovednosti, tvorba vizuálního produktu, aktuálnost tématu, 
proměna atmosféry, didaktická transformace, vizuální jazyk kampaně, 
kulturní narativy a symboly, odborný slovník, názorná ukázka, pro-
pagace, politická satira, kritický postoj, účinek mediální produkce

C/4.7.2 kONCEPTOvé mAPy A jEjiCH ANALýzA
Před finální konceptovou mapou (konceptová mapa hlavních kategorií č. 3), 
kde jsme se zaměřili na východiska, podmínky a výukové strategie rozvíjení 
mediální a vizuální gramotnosti, vznikly dvě pomocné konceptové mapy. Ty 
se vztahují k jednotlivým výukovým blokům a jejich obsahu.

V analýze této konceptové mapy jsme se zaměřili především na výukový 
proces, konkrétněji na metody, strategie a prostředky, které byly v jeho prů-
běhu použity a kterými jsme dosahovali stanovených výukových cílů. Pozor-
nost jsme zaměřili také na podmínky nezbytné k uplatnění těchto postupů.

Východiskem pro společné konstruování vědomostí byly žákovské prekon-
cepty, výklad vyučující, řízená percepce ukázek a diskuse. Tyto složky obsa-
hovaly oba reflektované vyučovací bloky. Téma „politická kampaň“ jsme však 
otevřeli nejprve spontánní emotivní diskusí o právě proběhlých prezident-
ských volbách v USA. Zde se potvrdila vhodnost zapojování aktuálních témat. 

„Využívejte aktuální události z médií, o kterých žáci spontánně hovoří (…) dis-
kutujte o nich a společně s žáky se pokuste odhalovat pozadí těchto událostí.“ 
(Mičienka & Jirák, 2006) Studenti byli poměrně slušně vybaveni znalostmi his-
torického kontextu tématu „propaganda“, jelikož je uchopováno v různých 
vyučovacích předmětech, především humanitního zaměření – její obrazová 
složka už tolik ne. Zde byla nutnou oporou textová část předloženého pro-
pagandistického plakátu. Projevila se také důležitost důsledně formulované 
otázky či vysvětlení určitého postoje.

Těžiště prvního bloku bylo především v analýze vizuálního textu, nejprve 
společné, vedené vyučující, poté v malých skupinách. Za klíčové prostředky 

Konceptová mapa 3 – mapa případové studie I 
Ukázka axiálního kódování a vztahů mezi jednotlivými koncepty, 
o které se opírá závěrečná interpretace případové studie I
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Konceptová mapa hlavních kategorií č. 2
Ukázka axiálního kódování a vztahů mezi jednotlivými koncepty, o které se opírá závěrečná interpretace
2. blok: Politická kampaň
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s induktivními aspekty. Jako vhodnou a nápomocnou formu výuky jsme shle-
dali kooperativní učení. Metody by měly být voleny podle cílů v jednotlivých 
fázích výuky. Metodou rozhovoru zjistíme prekoncepty žáků, ale také vyvo-
láme diskusi nad aktuálními tématy v médiích a společně s metodou výkladu 
tak lze představit teoretická východiska daných témat. Názorně-demonstrační 
a dovednostně-praktická metoda se jeví jako vhodné pro seznámení s analý-
zou vizuálních textů a pro tvorbu vlastních výtvarných prací / mediálních pro-
duktů, které musejí naplňovat komunikační potenciál díla. Případová studie 
I nám tak i částečně odpověděla na vedlejší výzkumnou otázku Jak integrovat 
MV do VV tak, aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů obou předmětů?. Aby byly 
podklady k odpovědi na tuto otázku komplexnější, rozhodli jsme se uskuteč-
nit druhou případovou studii, která propojování výtvarné a mediální výchovy 
uchopuje odlišným způsobem.

c/5 případová studIe II

„Tématem výstavy Re_shape/d je informační zahlcenost, kterou považu
jeme za jeden z klíčových jevů dnešní doby. Téma je v expozici reflektováno 
pomocí srovnání. Do dialogu jsou postavena díla etablovaných umělců a dětí 
z mateřské a základní školy.“ (z kurátorského textu studentů)

Případová studie II je specifická odlišnou výukovou strategií induktivního 
neboli autentického učení (Pasch, 1998), kterou sleduje. Tento způsob výuky 
lze označit také jako edukativní či badatelský přístup k výuce (Fulková, 2013). 
Z důvodů respektování odlišných výukových metod a strategie byla modifi-
kována i použitá výzkumná metoda. Reflexivní bilance má charakter spíše 
reflexivního popisu realizovaného projektu a vzhledem k projektovému cha-
rakteru výuky zde nejsou uvedeny přípravy na výuku jako tomu bylo v přípa-
dové studii I, kde šlo o klasicky strukturované výukové jednotky (seznámení 
s obsahem - aplikace - ověření/reflexe). Tyto přípravy jsou nahrazeny zápisky 
ze společného plánování dalších kroků. (viz příloha C/P7, C/P8)

„Problém je důležitější než metoda. Je nutné hledat metody k řešení pro
blému, a ne problémy, které je možno řešit metodami, které jsme si vymy
sleli.“ (H. Selye)11

c/5.1 cíl případové studIe II
Obecným cílem pro jednotlivé případové studie je pomocí reflektované vyučo-
vací praxe ověřit a nabídnout možné způsoby integrace mediální výchovy 
do výtvarné výchovy tak, aby naplňovaly cílové zaměření obou oborů. Cílem 
případové studie II je nabídnout příklad odlišného způsobu integrace mediál-
 ní výchovy, než tomu bylo u případové studie I, a poskytnout tak širší spekt-
rum inspirativních přístupů k integraci mediální výchovy do Výtvarného oboru. 

11  In Kalous, 1983, s. 35.

c/4.8 shrnutí výZKumných náleZů případové studIe I
Analyzovaná případová studie je ukázkou deduktivní výukové strategie s prvky 
indukce (zjišťování žákovských prekonceptů, společná diskuse nad tématem). 
Na základě této zkušenosti se však domníváme, že vhodnou může být i čistě 
induktivní strategie, kdy studenti budují poznatky „zevnitř“ – na základě 
daného problému objevují teorii (Pasch, 1998). Tato strategie je časově nároč-
nější a zvolili jsme ji v případové studii II.

Ukázalo se také, že skupinová výuka neboli kooperativní učení (Kasíková, 
2016) je vhodně zvolenou formou, která umožňuje diskusi, sdílení postojů či 
společnou tvorbu a jejich následnou prezentaci před ostatními.

Případová studie trvala několik týdnů a v různých fázích vyžadovala odlišné 
výukové metody. Tou první, kterou jsme každé z témat otevřeli, byla metoda 
rozhovoru. Jejím cílem je, aby žáci dokázali vyjádřit svůj názor, vysvětlit ho 
a zároveň vyslechnout názory druhých. Z pohledu RVP G můžeme tento kon-
krétní cíl zařadit k cíli „podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se 
dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako 
její aktivní občané“. (Žák, 2012, s. 18)

Další výukovou metodou byla názorně-demonstrační metoda, která pra-
cuje mimo jiné s obrazovou ukázkou, a dovednostně-praktická metoda, jež 
rozvíjí dovednosti od rozumových (intelektových) po dovednosti jemné moto-
riky, potřebné k výtvarné tvorbě. Tato metoda se osvědčila při sémiotické 
analýze obrazu a nepostradatelnou se ukázala při samotné tvorbě mediál-
ního produktu.

Analýza ukázky, práce v malých skupinách i diskuse jsou doporučenými 
výukovými metodami mediální výchovy. „Žáci se tak (diskusí) učí rozhodovat, 
zaujímat stanoviska, obhajovat své vlastní názory a přijímat za ně odpověd-
nost. Osvojují si ale i sociální dovednosti – schopnost empatie, zvládání kon-
fliktů i přijímání kompromisů. Řízená diskuse je náročná jak pro pedagoga, 
který by měl vhodně volenými otázkami usměrňovat emoce žáků a vést je 
ke konstruktivním závěrům, tak pro žáky, kteří se teprve učí pravidlům dis-
kuse.“ (Mičienka & Jirák, 2006, s. 18)

Výzkum ukázal, že nezbytným předpokladem pro použití výše zmíněných 
metod je vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení, diskusi či konstruktivní 
kritiku a schopnost otevřené komunikace učitele i studentů. Mimo klíčové 
kompetence sociální a personální tak dáváme prostor k rozvoji kompetence 
komunikativní. Tento prostor studenti podle svých slov nedostávají často, 
jak lze zaznamenat i ze zpětné vazby studentky k pojetí analyzované výuky: 

„Líbí se mi ale na druhou stranu otevřenost semináře, že tu máme prostor pro 
kritiku.“ (ukázka vyplněné zpětné vazby viz příloha C/P4)  Nutnost kultivovat 
projev je s příchodem interaktivity médií, tedy přechodem od pasivního kon-
zumenta mediálních obsahů k aktivnější roli tvůrce mediálního obsahu (blogy, 
videa, komentáře pod články či na sociálních sítích) zřejmá více než kdy jindy.

c/4.9 Závěry případové studIe I
Předložená případová studie nám přinesla odpověď na dílčí výzkumnou otázku, 
tedy Jaké metody, formy a strategie se jeví pro propojení MV a VV jako příznivé?. 
V realizované případové studii I byla použita deduktivní výuková strategie 
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 „Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků 
i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátko-
dobé, trimestrální, celoroční), meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, 
výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty 
motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Na gymnáziu se projek-
tová výuka odehrává jak během jednotlivých trimestrů školního roku, tak pře-
devším během výjezdů a závěrečné expedice v celkové délce do devíti týdnů 
za jeden školní rok. Výstupy projektů jsou ve vhodných případech sdíleny se 
žáky druhého stupně ZŠ da Vinci.“ (ŠVP Gymnázia da Vinci, s. 10)

Gymnázium (i ZŠ) má od každého ročníku pouze jednu třídu s maximál-
ním počtem osmnácti studentů, aby bylo dosaženo co nejvyšší individualizace 
výuky a byl zachován komunitní charakter školy. V tuto chvíli navštěvuje čtyř-
leté Gymnázium da Vinci 55 studentů.

 Tab. C/3: Pět klíčových strategií formativního hodnocení (Leahy a spol., 2005)13

C/5.2.1 REALizACE výTvARNéHO OBORu A mEdiÁLNÍ výCHOvy 
NA GymNÁziu dA viNCi
Výtvarný obor je na tomto gymnáziu realizován ve formě klasického předmětu 
výtvarná výchova vyučovaného v 1. ročníku dva a ve 2. ročníku jeden trimestr 
v roce. Dotace Výtvarného oboru je dále dělena do volitelných trimestrálních 
projektů nabízených celoročně, projektového týdne ve 3. ročníku, volitelných 
měsíčních expedičních projektů (jednou ročně) a volitelných seminářů. Umění 
a kultura je na škole volitelným maturitním předmětem. Mediální výchova je 
zařazena jako samostatný předmět v 8. třídě základní školy a jako týdenní 
projekt ve 3., případně 4. ročníku gymnázia (není fixně stanoveno). Mimo to 
je průřezové téma Mediální výchova průběžně integrováno do jednotlivých 
vzdělávacích oborů napříč kurikulem.

c/5.3 charaKterIstIKa výZKumné sKupIny
Skupina studentů, která se účastnila případové studie II, opět nebyla defino-
vána třídní skupinou, ale na základě volitelného semináře Umělecký provoz, 
realizovaného v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura ve školním roce 
2018/19 a 2019/20. Seminář vznikl na základě podnětu od studentů 3. ročníku, 

13  Leahy, S. & Wiliam, D. (2018) Zavádění formativního hodnocení – Praktické 
techniky pro základní a střední školy. Praha: Edulab.

V případové studii II přineseme ukázku tohoto propojení při projektovém 
vyučování neboli Project-based learning (PBL), které bylo kodifikováno již při 
zmíněné vzdělávací reformě v roce 2001:

„Budou rozvíjeny mezipředmětové vazby a výuka v integrovaných celcích 
i uplatňovány nové formy výuky, které usnadní vnitřní diferenciaci až indi-
vidualizaci vzdělávání. Jednou z nich je např. projektová výuka, založená 
na aktivní, samostatné práci žáků, jimž dává příležitost proniknout v daném 
tématu do větší hloubky.“ (Bílá kniha, 2001, s. 5)

c/5.2 prostředí výZKumu a švp šKoly
Terénní výzkum proběhl na čtyřletém Gymnáziu da Vinci v Dolních Břežanech, 
které se nacházejí na pomezí Prahy a Středočeského kraje. Soukromá škola da 
Vinci, jejíž je toto gymnázium součástí, pokrývá téměř všechny stupně vzdě-
lávání, tedy mateřský, základní i středoškolský stupeň výuky, a byla založena 
v roce 2010, gymnázium pak v roce 2015. Gymnázium se profiluje jako vše-
obecné, je silně ovlivněno specifičností školy, která se definuje jako komu-
nitní škola s individualizovanou výukou a partnerským přístupem k žákům. 
Škola se nachází v klidné lokalitě maloměsta, které je zároveň významným 
centrem vědy a výzkumu díky laserovému výzkumnému centru ELI Beamlines 
a HiLASE. Neopomenutelný je i historický odkaz Keltů, kteří na tomto místě 
sídlili12. Tímto odkazem byla inspirována i architektura školy – rozmístění 
budov i rozvržení zahrady školy pracují s keltským symbolem kruhu. Škola je 
dobře dostupná z Prahy prosřednictvím MHD. Budovy gymnázia byly posta-
veny v roce 2015 a mají bezbariérový přístup. Škola má kvalitně vybavené 
odborné učebny a bazén.

Školní vzdělávací program (ŠVP) z roku 2017 (poslední verze) nese název Touha 
poznávat svět je přirozená všem lidem. Jedná se o citaci Leonarda da Vinci, který 
se stal inspirací k názvu školy. K lepšímu pochopení specifik této případové 
studie si zde dovolíme blíže popsat organizaci výuky gymnázia a formy pro-
jektové výuky, na kterou škola klade důraz.

„Školní rok je pro potřeby výuky v modulech a projektech členěn na tři části, 
tzv. trimestry: 1. trimestr: září–listopad 2. trimestr: prosinec–březen 3. tri-
mestr: duben–červen. Na závěr školního roku vydává škola závěrečné vysvěd-
čení. (...) V průběhu školního roku se pravidelně konají ve všech ročnících 
tyto akce: v září studenti absolvují týdenní adaptační výjezd, v zimních měsí-
cích lyžařský výjezd a na závěr školního roku expediční výjezd.“ (ŠVP Gymná-
zia da Vinci, s. 9)

Škola uplatňuje formativní hodnocení (viz tab C/3 Pět klíčových strategií for-
mativního hodnocení), tzn. žáci jsou hodnoceni slovně, je kladen důraz na prů-
běžnou zpětnou vazbu. Na konci každého trimestru dostávají tzv. trimestrální 
zprávu, což je písemná zpětná vazba z každého absolvovaného předmětu/
modulu/semináře/projektu za uplynulé 3 měsíce.

12  V blízkosti školy se nachází archeologické naleziště oppida Závist

Kam žák směřuje Kde je právě teď Jak se tam dostane

Učitel

Objasňování sdílení 
a porozumění cílům učení 
a kritériím úspěchu

Organizování efektivní třídní 
diskuse, aktivit a zadávání úloh, 
kterými získáme důkazy o učení

Poskytování efektivní zpětné 
vazby, která podporuje 
učení a posouvá je vpřed

Spolužák Aktivizování žáků jako zdrojů učení pro sebe navzájem

Žák Aktivizování žáků jako "vlastníků" svého učení

Zdroj: https://www.edukacnilaborator.cz/wp-content/uploads/2020/08/Zavadeni-
formativniho-hodnoceni-tabulky-obrazky-a-doprovodne-materialy.pdf



123122

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY PřÍPAdOvÁ STudiE ii

c/5.5 výZKumný protoKol případové studIe II

c/5.6 výZKum v terénu
V rámci případové studie II jsme propojovali následující tematické/obsahové 
okruhy, témata, učivo a doporučené/očekávané výstupy Výtvarného oboru 
a mediální výchovy:

se kterými jsme se dobře znali ze společných seminářů Dějin výtvarného umění 
a z výtvarných projektů. Cílem, se kterým mě studenti oslovili, bylo zjistit, co 
obnáší proces mezi vznikem uměleckého díla a jeho vystavením v galerii. Semi-
nář navštěvovalo pět, později šest studentů: 3 dívky a 2 (3) chlapci.

Skupinu lze charakterizovat jako studenty se zájmem o výtvarné umění 
a s dobrou orientací v současné kulturní sféře. Všichni si zvolili Umění a kul-
turu jako maturitní předmět. Studenti byli po celou dobu studia vedeni ke kri-
tickému myšlení, vzájemnému dialogu, sdílení svých postojů a přijímání odliš-
ných postojů druhých. Jedním z hlavních principů tohoto školního prostředí je 
vést studenty ke zodpovědnosti za vlastní vzdělání, což se u výzkumné skupiny 
projevilo především tak, že oni sami jsou iniciátory semináře a jeho zaměření.

Na rozdíl od případové studie I nebylo od počátku mým záměrem získat 
v tomto semináři data k předkládanému výzkumu. Seminář a projekt v něm 
realizovaný jsem jako příležitost pro zkoumání integrace mediální výchovy 
do výtvarné výchovy spatřila až po prvních třech měsících projektu, kdy vznikla 
koncepce výstavy a bylo zřejmé, že součástí procesu bude i medializace výstav-
ního projektu.

Podmínky pro případovou studii II byly tedy velmi příznivé: motivovaní 
studenti, jejich nízký počet, vzájemně pozitivní vztahy a důvěra, obeznáme-
nost vyučující s individuálními znalostmi a dovednostmi studentů, podporu-
jící a bezpečné prostředí školy. Stejně jako u případové studie I, i zde však byly 
digitální kompetence v rámci skupiny na odlišných úrovních.

C/5.4 mETOdA A POSTuP
Zkoumaná projektová výuka má interdisciplinární charakter a kromě výtvar-
ného umění, vizuální kultury a mediální komunikace ve svém průběhu inte-
grovala i obory jako marketing, management, ekonomie, pedagogika a psy-
chologie. Níže se však zaměříme pouze na kroky týkající se Výtvarného oboru 
a mediální výchovy. Průběh případové studie byl koncipován do následující 
posloupnosti:

1. uvedení do problematiky uměleckého provozu – průzkum terénu
2. tvorba konceptu výstavního projektu
3. sémiotická analýza výtvarných děl
4. expresivní složka – tvorba vizuálních a audiovizuálních či mediál-

ních produktů pro marketingovou kampaň projektu
5. dispozitiv14 výstavy
6. reflexivní fáze – hodnocení projektu studenty a učiteli

14  Dispozitiv je „soustava pravidel, v nichž socio-kultura umožňuje transmisi (přenos) svých hodnot, 
norem a významů. V případě galerie/muzea a školy je to složitý systém vzájemně provázané 
organizace architektonického prostoru a působení určitých myšlenkových koncepcí. Vycházíme-li 
ze základního předpokladu, že percepční zkušenost je vždy vázána na tělo, pak dispozitivem 
(galerie, veřejného prostoru, pokoje, kina atd.) rozumíme uspořádání, které determinuje a mění 
náš tělesný vztah k (estetickému) vnímání a následně i k určitým soudům a hodnocením, jež 
považujeme za vlastní, autentická.“ (Jakubcová Hajdušková, Fulková & Sehnalíková, 2013, s. 38), 
dostupné z: https://upm.cz/content/fck/files/metodika_II.pdf, navštíveno dne 12. 9. 2020.

Tab. C/4 Výzkumný protokol případové studie II

Výzkumník Zdenka Meira da Rocha (vyučující / reflektivní praktik-výzkumník)

Obsah výzkumu
Rozvoj vizuální a mediální gramotnosti na základě 
vlastní tvorby a žité praxe oborů

Typ výzkumu Kvalitativní, akční, terénní, případová studie

Respondenti Studenti 4. ročníku čtyřletého gymnázia

Plán výzkumu Školní rok 2018/19, počátek 2019/20, realizace 
výuky – případové studie, sběr dat

Typ dat
Terénní poznámky, fotodokumentace, artefakty v podobě vizuálně-mediálních 
textů, propagační materiály, zpětné vazby písemné, tisková zpráva, záznamy 
elektronické komunikace, reflexivní bilance, reflexivní rozhovory

Sběr dat
Tisková zpráva, letáky, plakáty, brožury, propagační příspěvky 
na sociálních sítích, písemné zpětné vazby, reflexivní bilance výuky, 
záznamy elektronické skupinové diskuse, strukturované rozhovory

Analýza dat Sémiotická, konceptová analýza

Etické aspekty 
výzkumu

Studenti byli seznámeni s informací, že proces vyučování bude 
analyzován v rámci výzkumu disertační práce; Anonymizace dat

Tab. C/2 Integrované tématické okruhy, doporučené očekávané výstupy a témata MV do VV v případové studii I

Mediální výchova Výtvarný obor

Tematický okruh Okruh vzdělávacího obsahu

Média a mediální produkce
Mediální produkty a jejich významy
Uživatelé

Obrazové znakové systémy.
Znakové systémy výtvarného umění

Doporučené očekávané výstupy Očekávané výstupy

Mediální produkty a jejich významy
→	 	hodnotí přednosti a rizika užívání sociálních sítí
Uživatelé
→	 	vysvětlí pojem „cílová skupina“ 

jako jeden z určujících principů 
komercializované mediální produkce

Účinky mediální produkce a vliv médií
→	 	rozlišuje hlavní marketingové postupy 

a identifikuje jejich projevy v různých typech řízené 
komunikace (reklama, politická kampaň apod.)

Obrazové znakové systémy
→	 	pojmenuje účinky vizuálně obrazných 

vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi 
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření 
citlivosti svého smyslového vnímání

→	 	při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 
a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření
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obsah reflektující problémy společnosti, pocity či jevy každodenního života 
a název díla, který je srozumitelný dětem a má potenciál podnítit jejich fanta-
zii. Finální výběr uměleckých děl (maleb, asambláží, digitálních tisků či grafik), 
který jsme znali až o několik měsíců později, byl však výslednicí četných kom-
promisů. Roli hrála dostupnost děl, alternativy, které nabídli umělci, v někte-
rých případech jsme nejprve získali příslib spolupráce umělce. Až poté jsme 
volili díla, která by mohla naplnit některá z kritérií.

Studenti si rozdělili role v týmu (komunikace, finance, propagace, hlavní 
koordinátor, koordinátor práce s dětmi), některé z nich se však postupně čás-
tečně proměňovaly. Oslovování umělců a galerií, se kterými chtěli navázat spo-
lupráci (viz příloha C/P6 Seznam kontaktů a koordinační poznámky – umělci, gale-
rie) bylo zdlouhavé a dá se říci obtížné, jelikož jsme neměli lehkou vyjednávací 
pozici – nejisté místo, datum i umělec. Oslovili jsme asi 20 umělců a 35 galerií, 
které však většinou měly výstavní plán tou dobou plný až do roku 2021. Pod-
poru jsme našli u spolku Artedu16, který se na poli současného umění a vzdělá-
vání již několik let pohybuje a se kterým jsem měla dobrou zkušenost z před-
chozí spolupráce na projektu Učebny s Vladimírem Kokoliou17. Jedna z jeho 
zakladatelek nás mimo konzultací podpořila i v oslovování umělců.

Vzhledem k tomu, že jsme na výstavním projektu tou dobou pracovali už 
pátý měsíc a zatím jsme neměli žádné „hmatatelné výsledky“ s jejich motivač-
ním efektem, ocitli jsme se ve fázi, kdy se u studentů projevovala nižší míra 
vnitřní motivace. To zpětně považuji za přirozenou součást dlouhodobého pro-
jektu, který má odlišnou dynamiku než projekty krátkodobé (týdenní, měsíční 
či tříměsíční), se kterými jsme měli zkušenost. Rozhodla jsem se proto po kon-
zultaci s týmem přizvat ke spolupráci nové členy: studenta 2. ročníku, který 
jevil o projekt zájem, a učitele marketingu a podnikavosti. To mělo pro tým 
aktivizační efekt. Důvodem k zapojení dalšího vyučujícího byly jeho kompe-
tence a zkušenost s vedením dlouhodobých vzdělávacích projektů. Domluvili 
jsme se tedy na tandemové výuce.18 V další fázi jsme se studenty začali sesta-
vovat rozpočet, promýšlet marketingovou strategii (viz příloha C/P7 Mar-
ketingová strategie – terénní zápisky I,II), tvořit vizuální identitu projektu 
(obr. C/18) a domlouvat tvorbu s dětmi z 1. stupně a mateřské školy da Vinci, 
jejichž obrazy byly dávány do dialogu s obrazy známých výtvarných umělců.

V této fázi již nešlo pouze o setkávání v rámci semináře, ale bylo třeba 
pružně komunikovat a scházet se i mimo výuku. Vnitřní komunikace týmu 
probíhala mimo osobních setkávání i přes platformu Messenger, Trello (on-
line platforma vhodná k plánování projektů), všechny dokumenty, zápisy ze 
schůzek, fotodokumentace, kontakty atd. jsme shromažďovali na uložišti 
Google disk (viz příloha C/P8 Terénní zápisky – výběr I, II). Velmi motivující byl 
moment, kdy se k potvrzené účasti umělců podařilo získat i výstavní prostor 

16  Podrobněji na https://www.artedu.cz/, navštíveno dne 23. 8. 2020.
17  Podrobněji na https://www.artedu.cz/ucebny, navštíveno dne 23. 8. 2020.
18  Tandemová výuka je relativně nově užívaný termín, jehož výklad se liší podle kontextu, 

ve kterém je zmiňován. V našem textu je význam následující: „Tandemová kooperace 
vyučujících, tedy model párové výuky, kdy vyučovací hodinu vedou dva učitelé, kteří mají 
promyšlené rozdělení a střídání rolí a aktivit ve vyučovacím procesu.“ (Tůmová, 2015, s. 13) 
V našem případě nešlo o vyučovací hodinu, ale o několikaměsíční projektové vyučování.

C/5.6.1 REfLExivNÍ BiLANCE REALizOvANéHO PROjEkTu
Jak již bylo zmíněno, seminář Umělecký provoz vznikl na podnět studentů, 
kteří chtěli zjistit, jak vypadá proces mezi vznikem výtvarného díla a jeho 
vystavením v galerii. V úvodu semináře jsme se se studenty shodli, že výstu-
pem by měla být výstava, jíž budou kurátory. Nebyla jsem to tedy já, kdo při-
šel s teorií a „zadáním úkolu“, ale šlo o společné bádání nad „problémem“ 
jak zrealizovat výstavu. Abychom věděli, co taková práce obnáší, navštěvovali 
jsme dva měsíce veřejné i soukromé galerie, aukční síně, umělce, konzulto-
vali jsme s kurátory. Výstupem prvního trimestru byl koncept vlastní výstavy 
(viz příloha C/P5 Kurátorský text o výstavě) s názvem Re_shape/d15, který byl 
výsledkem skupinové práce. Při výběru exponátů výstavy každý z nás navrhl 
umělce a díla, která pro nás splňovala stanovená kritéria: určitá hravost formy, 

15  Volně přeloženo jako „přetvarnovaný“ ve smyslu tvarování našeho vnímání světa 
informacemi, které k nám proudí ve velkém množství skrze média.

Doporučené očekávané výstupy Očekávané výstupy

Mediální produkty a jejich významy
→	 	hodnotí přednosti a rizika užívání sociálních sítí
Uživatelé
→	 	vysvětlí pojem „cílová skupina“ 

jako jeden z určujících principů 
komercializované mediální produkce

Účinky mediální produkce a vliv médií
→	 	rozlišuje hlavní marketingové postupy 

a identifikuje jejich projevy v různých typech řízené 
komunikace (reklama, politická kampaň apod.)

→	 	uvědomuje si příklady nárůstu objemu 
zprostředkované interpersonální komunikace a její 
vliv na každodenní podobu mezilidské komunikace

Znakové systémy výtvarného umění
→	 	nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 

prostředky pro uskutečnění svých projektů
→	 	samostatně experimentuje s různými 

vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 
tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací 
prostředky současného výtvarného umění

→	 	využívá znalosti aktuálních způsobů 
vyjadřování a technických možností zvoleného 
média pro vyjádření své představy

→	 	vytváří si přehled uměleckých, vizuálně obrazných 
vyjádření podle samostatně zvolených kritérií

Témata Učivo

Mediální produkty a jejich významy:
→	 	stereotypy, které se projevují v mediovaných 

reprezentacích, identifikace a vyhodnocení 
předsudku ve zpravodajství, dramatické 
tvorbě a zábavních pořadech

Mediální produkty a jejich významy:
→	 	příprava reklamní kampaně 

výstižně propagující (školu)
Uživatelé:
→	 	jak vzniká čtenářská/posluchačská/

divácká skupina, co je cílová skupina

Obrazové znakové systémy
→	 	interakce s vizuálně obrazným vyjádřením 

v roli autora, příjemce, interpreta
→	 	uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni 

smyslové, subjektivní a komunikační
Znakové systémy výtvarného umění
→  výtvarné umění jako experimentální praxe 

z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku
→  vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 

podstatných pro porozumění aktuální 
obrazové komunikaci – požadavek a meze 
obecné srozumitelnosti, vliv reklamy, masovost 
a autenticita projevu (pop art, televize, nová média 
– akční umění, postmodernismus),citace a metaznak 
(postmodernismus), moduly a jejich spojování, 
rekombinace, struktury (umění nových médií)
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ze strany škol však nebyl. Výstava zůstala otevřená necelé tři týdny, jelikož se 
celý objekt Invalidovny na zimu uzavíral.

Po deinstalaci proběhla společná skupinová zpětná vazba, která měla nej-
prve písemnou (příloha C/P12 Závěrečná písemná zpětná vazba) a poté ver-
bální formu, která tu písemnou značně rozšířila. Každý hodnotil své fungo-
vání v týmu, projekt jako takový a poskytoval zpětnou vazbu ostatním členům 
kolektivu. I když studenti dostávali průběžnou zpětnou vazbu, od verbální 
po formu trimestrální zprávy – formativní hodnocení (viz příloha C/P13 Trimes-
trální zprávy – výběr) –, tato závěrečná zpětná vazba ročního projektu trvala 
šest hodin (osm účastníků) a byla velmi podstatnou součástí celého procesu. 
Uvědomili jsme si při ní své jednání a měli možnost pochopit vnímání a jed-
nání ostatních členů skupiny.

Vizuálními/mediálními artefakty, které v průběhu projektu vznikly, jsou:
1. Logo / vizuální identita projektu / Sofie
2. facebookové a instagramové stránky / Marek
3. video příspěvky na sociálních sítích / Marek, Matěj
4. fotografie a fotokoláže k propagaci na sociálních sítích / Klaudie, Marek
5. propagační placky / Sofie, Klaudie, Marek
6. letáky pro crowdfunding / Pavel, Klaudie
7.  letáky a plakáty k vernisáži výstavy / Sofie, kon-

zultant: profesionální grafik
8. skládací brožura k výstavě / Sofie, konzultant: profesionální grafik
9. krátký film (součást expozice) / Marek
10. obrazy dětí z MŠ a ZŠ / koordinace Zdenka, Róza, zapojeni všichni
11. instalace výstavy / všichni, koordinace Hubert, konzultace a pod-

pora: profesionální kurátorka a techničtí pracovníci

Výběr z výše zmíněných artefaktů viz příloha C/P14 
Vizuální mediální artefakty – studentské práce,

v karlínské Invalidovně. V tomto období (duben–květen 2019) jsme začali 
s marketingovou kampaní výstavy prostřednictvím facebookových19 a insta-
gramových20 stránek projektu a fundraisingem21 formou grantových žádostí22. 
Po neúspěšných žádostech jsme v červnu 2019 zvolili cestu crowdfundingu23, 
kde jsme se nechali inspirovat platformou Hithit24 a na zahradní slavnosti školy 
jsme díky podpoře rodičů a značného přispění školy získali potřebné finance. 
Při této příležitosti jsme také založili transparentní účet a vznikly propagační 
placky (obr. C/19), jejichž zakoupením nám v průběhu kampaně lidé na reali-
zaci výstavy přispívali.

Intenzivní přípravy výstavy probíhaly i v průběhu prázdnin, kdy jsme mimo 
jiné realizovali domluvu na alternativním způsobu hrazení nájmu, a to že jsme 
jako protislužbu se studenty na pozemku Invalidovny pomohli založit komu-
nitní zahradu (obr. C/20).

Jelikož byl termín vernisáže stanoven na 14. října 2019, září a část října 
byly ve znamení intenzivní práce a vrcholící mediální kampaně. Protože jsem 
neměla s takto rozsáhlou mediální kampaní osobní zkušenost, využili jsme 
možnosti konzultace v PR agentuře. Získali jsme mediální partnery, psali tis-
kovou zprávu (viz příloha C/P9 Tisková zpráva), nahrávali upoutávku do kul-
turní sekce rádia.

Skupinová dynamika byla v závěru projektu náročná, v týmu se mísila radost 
s únavou, komunikace byla místy emotivní, míra zodpovědnosti za svou práci 
rozlišná. Vliv mělo i to, že pět ze šesti studentů vstoupilo do maturitního roč-
níku, čímž přirozeně vzrostl tlak na jejich školní přípravu. V krátkém čase bylo 
třeba zajistit vypůjčená díla z různých míst po ČR, vyřešit dispozitiv výstavy 
a instalaci (obr. C/21), napsat kurátorské texty o výstavě a o projektu (příloha 
C/P10 Kurátorský text o projektu), vytvořit k výstavě brožuru (příloha C/P11 Bro-
žura k výstavě) a letáky (obr. C/22).

Tou dobou také vznikalo audiovizuální dílo / krátký film25, který zachyco-
val rozhovory s umělci, jež vedli studenti, rozhovory s dětmi / autory obrazů 
a jejich vzájemné reakce na díla se stejným názvem. Autorem tohoto filmu je 
student Marek, jehož rolí v týmu byla také koordinace mediální kampaně.26

14. října jsme výstavu otevřeli vernisáží (obr. C/23, 24, 25), na níž přišlo při-
bližně 100 návštěvníků. Proběhly dvě komentované prohlídky pro veřejnost 
a výstava byla přístupná pět dní v týdnu v odpoledních a večerních hodi-
nách. Kustody byli dobrovolníci z řad studentů Gymnázia da Vinci. Také jsme 
na řadu škol rozeslali zvací e-mail na komentovanou prohlídku výstavy, zájem 

19  Dostupné z: https://www.facebook.com/reshaped.project, navštíveno dne 18. 10. 2020.
20  Dostupné z: https://www.instagram.com/reshaped.project, navštíveno dne 18. 10. 2020.
21  Získávání finančních prostředků, nejčastěji pro prospěšnou činnost.
22  Nadace ČEZ https://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html a VIA https://

www.nadacevia.cz, navštíveno dne 15. 9. 2020.
23  Získávání finančních prostředků od menších dárců formou příspěvku. Častým jevem je nabídka 

protislužby za příspěvek ve formě zábavné nebo vzdělávací aktivity či materiální odměny.
24  Největší crowdfundingová platforma v České republice, více viz https://

www.hithit.com/cs/home, navštíveno dne 15. 9. 2020.
25  Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sZOnEXWFQyY&t=2s&ab_

channel=MarekTom%C3%A1%C5%A1Mi %C4%8Dev, navštíveno dne 18. 10. 2020.
26  Z tohoto důvodu je součástí analyzovaných dat také reflexivní rozhovor s Markem.
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Obr. C/18 Logo/ vizuální identita projektu, studentská práce, foto: archiv autorky
„Nad samotným vymýšlením jsem strávila zhruba necelé dva týdny. Během tohoto času jsem 
zvažovala, jak udělat vizuál, který je co nejvýstižnější a zároveň jednoduchý. Ve finále vznikly 
celkem tři odlišné návrhy. Ten, který jsme nakonec vybrali, jsem tvořila více médii. Nápad byl 
takový, že najdu nějakou formu, do které letmo obtisknu modelínu, a uvidím, co za tvar z ní 
vzejde. Tento nápad šel ruku v ruce s naším konceptem, takže jsem se nezdráhala a modelínu 
s formou jsem nafotila a vytvořila z ní vizuál pro náš projekt, který měl několik barevných 
návrhů. Nakonec jsme vybrali zelenou. Tvar modelíny se zároveň stal i logem, který jsme 
použili na placky, profilové obrázky a další vhodná místa.“ (Sofie ke vzniku loga)

Obr. C/19 Propagační placky, studentská práce, foto: archiv autorky
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Obr. C/20 Zakládání komunitní zahrady v Invalidovně, 
Karlín – propagační příspěvek na sociálních sítích projektu
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tacitní znalosti, vlastní studium a zkoumání, vnitřní motivace, induk-
tivní učení, svět práce, pozitivně vnímaná zkušenost, sebeocenění

Reflexivní rozhovor s tandemovým vyučujícím Pav-
lem / koordinátorem PR a marketingu

kódy:
práce, týmové role, bezpečí, růst, plánování, reálný život, proces, 
chyba, projekt, větší dopad, náročná příprava, komfortní zóna, infor-
mace, kompetence, tandem, učitel, student, poznání, konstruktivis-
tická pedagogika, růst učitele, zkušenost, SWOT analýza, MBTI a Bel-
binova typologie, Smart plánování, facilitace x direktivnost, čas

kATEGORiE:
opuštění komfortní zóny, projektová výuka, objevuji sám pro sebe, reálné 
pracovní situace, reflexe slabých a silných stránek, nástroje pro přípravu 
projektu, práce s typologií v týmu, flexibilita učitele, společné učení

C/5.7.2 kONCEPTOvé mAPy A jEjiCH iNTERPRETACE
Jednou z ústředních kategorií konceptové mapy 1 je projektová výuka, která 
funguje na principu skupinové práce. Tým tvořený studenty a učitelským 
tandemem, se nachází v poli bezpečného podporujícího prostředí školy, kde 
je důležitým hybatelem učebního procesu zpětná vazba. Toto pole je komu-
nikací a spoluprací propojeno s polem uměleckého provozu a médií, kde 
jsou výraznou kategorií konzultace vně školy, jež probíhaly mimo učitelský 
tandem také mezioborově s kurátory, grafiky, PR agenturou a technickými 
pracovníky. Tým díky spolupráci s dětmi základní a mateřské školy, umělci 
a galerií vytvořil výstavu. Toto učení se v terénu v tzv. vnějším světě probí-
halo také interakcí s publikem – uživateli sociálních sítí, účastníky crowdfun-
dingu, návštěvníky výstavy atd. Studenti získávali v průběhu celého procesu 
nové zkušenosti, kontakty, a především museli prezentovat sami sebe neboli 

„jít s kůží na trh“. Postupně tak rozvíjeli klíčové kompetence komunikativní, 
sociál  ní a personální, kompetence k řešení problémů, k učení a k podnikavosti.28

Strategie induktivního učení, také označovaného jako autentické učení 
(Pasch, 1998), které v konceptové mapě reprezentuje kategorie učení se 
v terénu, je typická pro konstruktivisticky založenou výuku a umožňuje budo-
vání poznatků „zevnitř“. Pasch jej označuje jako „skutečné učení“ – učení 
se něčemu, nikoli o něčem, které je založené na bádání, jehož výsledkem je 
produkce, nikoli reprodukce poznatků. (Pasch, 1998, s. 149) Označení auten-
tické učení je zde naplněno nejen autentičností fungování týmu pracujícího 
na projektu, ale také skutečností, že toto učení se probíhalo v autentickém 
prostředí mimo školu. Studenti museli v určitou chvíli opustit bezpečné pro-
středí a vykročit mimo komfortní zónu.

Skupinová práce neboli kooperativní učení (Kasíková, 2009) bylo přiroze-
nou volbou, jelikož k uskutečnění ambiciózního cíle bylo třeba rozdělit role 

28  Srov. RVP GV, s. 8–11.

c/5.7 analýZa dat

V následujícím textu představíme analýzu získaných výzkumných dat ve formě 
reflexivní bilance autorky práce, reflexivních rozhovorů27 se studentem a s tan-
demovým učitelem.   Data prošla nejprve primárním (otevřeným), poté axiál-
ním kódováním, kdy vzniklé kódy a jejich kategorie byly uvedeny do vztahů 
v rámci konceptových map. (Hendl, 2008)  Kódováním prošly také terénní 
zápisky a písemné zpětné vazby (viz příloha C/P7 Marketingová strategie – 
terénní zápisky I,II, C/P8 Terénní zápisky – výběr I, II a C/P12 Závěrečná zpětná 
vazba) , které byly triangulovány s kódy reflexivní bilance a reflexivních roz-
hovorů.

C/5.7.1 SEzNAm kódŮ A kATEGORiE
kódy:
studenti, tým, učitelský tandem, motivace, dynamika, krize, role, 
komunikace uvnitř i vně, tvorba, spolupráce, kurátor, PR, gra-
fik, umělec, galerie, děti z mateřské a základní školy, pod-
pora školy, mezioborovost, kompetence, já v profesním světě, já 
na veřejnosti, nové zkušenosti, kontakty, média, partneři

kATEGORiE:
projektová výuka, zpětná vazba, skupinová práce, bezpečné prostředí školy, 
komunikace, spolupráce, konzultace vně školy, tvorba, mezioborovost, kom-
petence, sebeprezentace, podpora školy, učení se v terénu, „jít s kůží na trh“

Reflexivní rozhovor se studentem Markem / koor-
dinátorem mediální kampaně

kódy:
porozumět, vidět, zjistit, skupinová práce, tým, dynamika, důsledky, sebe-
rozvoj, kritik, role, vklad, PR, komunikace, tvorba, sociální sítě, kon-
text díla, smysl, potřeba, pomoc, význam, facebookové algoritmy, cílová, 
zájmová skupina, dosah, video, fotka s textem, lajk, propagace, pří-
spěvek, krátký, výstižný, zajímavý, emotikon, práce, vlastní zájem, při-
rozenost, inspirace, pohyb, statický obraz, pozitivní zkušenost

kATEGORiE:
porozumět uměleckému provozu, vlastní iniciativa, sebeprezentace 
a ztráta ostychu, vliv jedince na skupinu, důsledky činů, osobnostní roz-
voj, identifikace vlastní role, komunikace s vnějším světem, pojmeno-
vávání výtvarných forem, nutnost vidět význam věcí, potřeba pomoci, 
ocenění spolužáka, poskytnutí zpětné vazby spolužákovi, reflexe nedo-
statků týmu, efektivita práce, reflexe mediální kampaně, dosah pro-
pagovaného příspěvku, kritéria zajímavosti příspěvku, zvědomění 

27  Tímto označením máme na mysli strukturovaný rozhovor, který byl veden 
za účelem reflexe realizovaného projektu, jeho dílčích částí a aspektů.



135134

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY ANALýzA dAT

sebeprezentací, která je nutná k začlenění do vnějšího světa. Pro respondenta 
byl projekt i přes jeho obtížnost především pozitivně vnímanou zkušeností:

Na otázku „Šel bys do takového projektu znovu, kdybys věděl, co to obnáší?“ 
Marek odpověděl: „Všema deseti! Úplně bez váhání bych do toho šel. (…) Pro 
mě to byla zásadní zkušenost.“ (Marek, příloha C/P15)

Kategorie s hustou sítí spojitostí v konceptové mapě 3 jsou učitel, student, 
náročná příprava, opuštění komfortní zóny. „Projekt vyžaduje velmi dob-
rou přípravu všech účastníků, aby se nezměnil v nezávazné hraní a byly napl-
něny plánované výukové cíle. (Žák, 2012, s. 21) Tato příprava zahrnuje pláno-
vání dlouhodobých a krátkodobých cílů; typologii osobnosti pro určení rolí 
v týmu; analýzu silných a slabých stránek, ale také hrozeb a příležitostí pro-
jektu. Při přípravě i realizaci projektu pak dochází k růstu studentů, ale také 
učitele, k jejichž společnému učení může dojít především v procesu, který 
může být časově náročný a který projektová výuka nabízí.

„V procesu vzniká to pravé učení. Díky živému procesu můžeme dělat chyby, 
práce s chybou je na projektové výuce jedinečná. (...) Frontální výuka je mno-
hem bezpečnější, v ní se může považovat učitel téměř za olympského boha, kdy 
nabyt vědomostmi ohromuje své studenty. Během projektové výuky sestoupí 
z Olympu na zem, zjistí, že je člověk z masa a kostí, a pokud unese svou ‚smrtel-
nost‘ (chyby, pochyby, zmatky, složité vztahy ve skupině atd.), může se studenty 
navázat vztah a mohou se začít učit společně.“ (Pavel, příloha C/P16 Reflexivní 
rozhovor – učitel Pavel)

Opuštění komfortní zóny v různých fázích projektu nastává pro všechny 
zúčastněné, pro studenty pak především prožitkem reálných pracovních situa-
 cí, při kterých dochází k intenzivnímu rozvoji řady kompetencí. Pro učitele 
je v dlouhodobém projektu náročné naleznout rovnováhu mezi facilitačním 
a direktivnějším přístupem. Zde může být nápomocná tandemová výuka, 
kdy nám tandemový kolega může poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu 
či situaci vyvážit. Tandem má řadu výhod, například „jeden z učitelů funguje 
jako pozorovatel skupiny, může sledovat její dynamiku, také to, jestli jsou stu-
denti vtaženi do učebního procesu“, může mít větší dosah, jelikož dva učitelé 
mají potenciál oslovit více osobností ve skupině. Tandemová výuka má však 
i svá úskalí, a to časově náročnější přípravu (nutné setkávání mimo přímou 
výuku), a v případě, že na sebe nejsou učitelé naladěni, „to může být až kon-
traproduktivní, kdy nesoulad mezi učiteli má vliv na celou skupinu“. (Pavel, pří-
loha C/P16) Partnera pro tandemovou výuku je tedy vhodné dobře zvážit.

v týmu, kdy každý student převezme zodpovědnost za jednotlivou část, ale 
i za společný celek/zájem. Kooperativní učení vyžaduje spolupráci/kooperaci 
uvnitř skupiny, ale v tomto případě i vně a nese s sebou nutnost prezentace 
práce skupiny na veřejnosti a jeho vyhodnocení. Vhodným nástrojem vyhod-
nocení pro nás byla zpětná vazba, která je druhem reflexe – a v tomto pří-
padě nejen směrem od učitelů ke studentům, ale také vzájemně mezi studenty 
a směrem od studentů k učitelům. Kasíková k reflexi skupinové činnosti uvádí:

„Pokrok v učení je do značné míry dán nejen tím, jak učitel vytvoří podmínky 
pro práci skupin, ale také tím, jak skupiny pracují ‚uvnitř‘, jak funguje sku
pinová dynamika. Účinnost kooperativní výuky je tedy závislá také na tom, 
zda a jak skupina popisuje vlastní činnost, jak činí rozhodnutí o dalších 
krocích (co ponechat, co změnit). To vede ke dvojímu efektu: jednak se žáci 
dále učí sociálním dovednostem (např. nesouhlasit, oceňovat druhého atp.), 
a udržují tak dobré učební vztahy, jednak reflexe skupinové činnosti napo
máhá myšlení na metakognitivní úrovni (poznávání o poznávání). Tyto pro
cesy patří k nejhodnotnějším projevům kvalitního učení, žáci utvářejí kom
petenci k učení.“ (Kasíková, 2011)29

Významnými kategoriemi konceptové mapy 2, jež vznikla na základě výpo-
vědi studenta, jsou vnitřní motivace, reflexe, osobnostní rozvoj, tým a odbor-
nost. Vnitřní motivace je zde vázána na nutnost vidět smysl konání a pokud 
je dostatečná, podněcuje k vlastnímu studiu a zkoumání, vlastní iniciativě 
a efektivitě práce. K tvorbě mediálních produktů kampaně respondent uvedl: 

„Nebylo to tak, že bych si sedl a řekl si ‚teď si to nastuduju‘ nebo ‚teď se podí-
vám na nějaký výzkum‘. Dělal jsem to, protože nad tím přemýšlím, protože mě 
to zajímá, takže to pro mě bylo přirozené.“ (Marek, příloha C/P15 Reflexivní roz-
hovor – student Marek)

Projevuje se zde tedy induktivní způsob učení: student má zájem zjistit, 
co se děje mezi vznikem uměleckého díla a jeho vystavením – tedy co obnáší 
uspořádání výstavy (zkoumaný problém) – a učí se to vlastním zkoumáním 
a řešením problémů při realizaci výstavního projektu, jehož nedílnou součástí 
je i propagace. Ve školním prostředí i ve světě práce tak postupně dosahuje 
odbornosti, a to také prostřednictvím sémiotické analýzy a tvorby artefaktů 
vizuální kultury či strategie a forem propagace. „Facebook je konzum, pří-
spěvky musí být krátký, výstižný a musí tam být emotikona, aby to bylo barevný 
a lákavý pro oko. (…) Díval jsem se i na různý rozhovory s lidmi, kteří tyhle pří-
spěvky dělají.“ (Marek, příloha C/P15)

Rozvětvenými a vzájemně propojenými kategoriemi jsou reflexe a osob-
nostní rozvoj (kód in vivo). Reflexe a sebereflexe respondentovi umožnila 
ocenit sebe či spolužáka při zpětné vazbě, identifikovat vlastní roli, zvědo-
mit si vliv jedince na skupinu. To vše posiluje myšlení na metakognitivní 
úrovni a vede k osobnostnímu rozvoji, který je podněcován také komunikací, 

29  Kasíková, H. (2011) Kooperativní učení: aby to fungovalo... Článek na portálu RVP. Dostupné z: https://
clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13897/kooperativni-uceni-aby-to-fungovalo-.html, navštíveno dne 10. 10. 2020.
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učitel musí zajistit situaci, ve kterém se učení děje, promýšlí tedy „záložní 
plány“, v konečném důsledku zaštiťuje komunikaci s některými z oslovených 
odborníků či subjektů, musí mít aktuální přehled o dílčích částech projektu, 
orientovat se v časovém harmonogramu atd. Čas je zde problematickým mís-
tem. Učitel by měl najít rovnováhu mezi ponecháním času pro proces učení 
a mezi dodržením termínů dohodnutých se subjekty mimo tým či mimo školu. 
Studenti, kteří se s většinou aktivit setkávají prvně, nemají vlastní zkušenost, 
a tedy ani předpoklad, kolik času jednotlivé aktivity vyžadují.

Předkládaná případová studie také ukázala přednosti a úskalí tandemové 
výuky.

„Jedním z hlavních rysů tandemové metody je aktivní přístup žáků, budeme 
ji tedy řadit mezi tzv. aktivizující metody. V literatuře se setkáváme i s ozna
čením problémové metody, alternativní (neboť nejčastěji se s nimi setkáme 
ve vzdělávacích zařízeních s alternativními vzdělávacími programy a koncep
cemi) nebo inovativní (jelikož zavádí nový prvek do tradiční výuky) metody. 
(Maňák, a další, 2003)“ (Tůmová, M., 2015, s. 22)

Jako velká přednost tandemové výuky v dlouhodobém projektu se ukázala vzá-
jemná podpora učitelů, kteří stejně jako zbytek týmu občas procházejí krizí či 
únavou. Impuls k přechodu k tandemové výuce byla právě krize, kterou celý 
tým procházel: „Vzhledem k tomu, že jsme na výstavním projektu tou dobou 
pracovali už pátý měsíc a neměli jsme zatím žádné ‚hmatatelné výsledky‘, které 
mají také motivační efekt, ocitli jsme se ve fázi, kdy se u studentů projevovala 
nižší míra vnitřní motivace.“ (Zdenka, viz oddíl C/5.6.1 Reflexivní bilance realizo-
vaného projektu) „Pavla (pozn.: 2. vyučující) jsem vnímal dost pozitivně v rámci 
toho vstupu, potřebovali jsme takovýho manažera.“ (Marek, příloha C/P15)

Druhým důvodem k tandemové výuce byla odbornost a zkušenost dru-
hého vyučujícího. Vzhledem k tomu, že cílem případové studie II bylo nabíd-
nout inspiraci k propojení výtvarné a mediální výchovy, bylo nanejvýš vhodné 
spolupracovat s pedagogem, který vyučuje dějepis, základy společenských 
věd, ale i marketing a mediální výchovu. V projektu tak působili dva specia-
listé daných oblastí.

Důležitým a nezbytným prvkem nejen tandemového, ale i projektového 
vyučování je jeho reflektování, zhodnocení a zpětná vazba.

„Reflexe (z lat. reflexio – odraz) znamená schopnost ohlédnout se za určitou 
situací a vyvodit z toho zlepšení pro příště s cílem analýzy a objevu prvků 
pro pozitivní růst. Ve výuce se reflexe využívá ke zpětné vazbě, aby došlo 
ke zkvalitnění výuky. (Středa, 2017)“32

Zpětná vazba neprobíhá pouze směrem od učitele ke studentům, ale recipročně.

32  Středa, L. (2017) Reflexe a evaluace v učitelské profesi. Dostupné z: https://www.specialni-
pedagogika.cz/reflexe-a-evaluace-v-ucitelske-profesi/ navštíveno dne 1.10. 2020

c/5.8 shrnutí výZKumných náleZů případové studIe II

„Byl to solidní punk!“ (Marek, příloha C/P15)

Případová studie II zkoumala propojení výtvarné a mediální výchovy při pro-
jektové výuce neboli Project-based learning (PBL).

„Projektová výuka je považována za velmi efektivní v souvislosti s naplňová
ním klíčových kompetencí vymezených v RVP, neboť při výuce pomocí této 
metody dochází k osvojení a upevnění nových vědomostí i dovedností a roz
voji formativních stránek osobnosti (odpovědnost, vytrvalost, tolerance, spo
lupráce, komunikační schopnosti, sebekritičnost, aktivita, samostatnost a tvo
řivost). Projektová výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových 
vazeb a průřezových témat do výuky.“ (Zormanová, 2012)30

Souhlasíme se Zormanovou, že projektové učení je vhodnou metodou pro 
integraci průřezového tématu, dokonce se z výzkumu jeví, že při něm pro-
bíhá propojování přirozenější cestou. Jak jsme již uvedli výše, tento proces je 
časově náročnější a je třeba jej přizpůsobit konkrétním podmínkám a mož-
nostem daného prostředí. Ukázalo se, že zásadní význam má společné stano-
vení cíle, které napomáhá k převzetí zodpovědnosti za výsledek jednotlivými 
studenty, a vede k jejich aktivizaci.

„Heuristické metody žáka nejen aktivizují, ale vedou ho také k samo
statnosti a tvořivosti. Heuristický přístup k učení (‚objevování‘) může 
začínat otázkou ‚proč?‘ a plně se uplatňuje při řešení problémů. Pro
blém se vymezuje jako teoretická nebo praktická potíž, kterou žák 
řeší aktivním zkoumáním a myšlením. Řešení problémů probíhá 
ve fázích, ve kterých po identifikaci problému žák vytváří hypotézy 
o způsobu řešení, který následně ověřuje. Řešení problému umož
ňuje využívat tzv. laterální myšlení (měnit plán postupu) a vracet se 
k dalším pokusům o řešení, jeli výsledek chybný.“ (Žák, 2012, s. 20)

Projektová výuka jde ruku v ruce s induktivním učením či sociálně zprostřed-
kovanou výukou31 (Pasch, 1998). Při těchto výukových strategiích nejsou stu-
dentům předkládána řešení, ale „problém“ k řešení. Učitel nepředává pouze 
informace a postupy, ale připraví situaci/podmínky, aby se učení dělo. Pří-
padová studie II ukázala, že tato výuková strategie vede k vlastní iniciativě 
a vnitřní motivaci, jelikož učitel není ten, kdo „zajistí“ vědění, ale zprostředko-
vatelem vědění jsou studenti sobě vzájemně či profesionálové daného oboru. 
Nabízí se úvaha, zda se tím učitel nezříká své zodpovědnosti, avšak na základě 
výzkumných zjištění je zřejmé, že zodpovědnost vyučujícího při výše zmíně-
ných výukových metodách a strategiích má jiné rozměry. Jak jsme již zmínili, 

30   Zormanová, L. (2012) Projektová výuka. Článek na portálu RVP. Dostupné z: https://clanky.
rvp.cz/clanek/c/s/14983/PROJEKTOVA-VYUKA.html, navštíveno dne 12. 10. 2020.

31  Učitel je spíše v roli zprostředkovatele, moderátora, studenti se učí společně 
ve skupinách, výhodou je přirozenost vrstevnické výuky.
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kombinaci odborností vyučujících (výtvarná výchova a základy společenských 
věd, marketing a mediální výchova), ale také díky vzájemné podpoře a inspi-
raci či efektivnější práci se studenty. Všechny výše zmíněné metody, formy 
a strategie vedly k podpoře motivace a aktivizaci studentů.

Druhá výzkumná otázka, na kterou má případová studie II pomoci odpo-
vědět, zní: Jak integrovat MV do VV tak, aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů 
obou předmětů? Výzkumná zjištění ukázala, že k naplňování vzdělávacích cílů 
vzdělávacího oboru a integrovaného průřezového tématu napomáhá nejprve 
si stanovit styčné body (témata, učivo, [doporučené] očekávané výstupy) obou 
oblastí, které lze v dané výuce/projektu symbioticky rozvíjet. V případě pro-
jektové výuky nachystat a udržovat podmínky k tomu, aby se učení/dosaho-
vání cílů mohlo uskutečnit. Do značné míry zde hraje roli tacitní neboli skrytá 
znalost pedagoga těsně spojená se Schönovým konceptem knowing-in-action35. 
Nezbytným krokem je průběžná i závěrečná reflexe naplňování vzdělávacích 
cílů, ovšem plně souhlasíme s Fulkovou, že:

„Reflexivní kompetence vyučujících je vlastně jakýmsi psychickým nastavením, 
otevřeností a ostražitostí mysli, která funguje bez chtěné a násilné touhy 
po dokonalém splnění předem stanovených cílů – spíše se vyplatí spolehnout 
na ‚periferní‘ oblasti našeho myšlení než na úzkostlivé sledování jednotli
vých naplánovaných kroků a jejich dodržování.“ (Fulková, 2008, s. 109)

c/6 výZKumné Závěry oddílu c

V předloženém akčním výzkumu jsme metodou vlastní reflektované pedago-
gické praxe (D. A. Schön, 1983) zkoumali vhodné způsoby integrace mediální 
výchovy do výtvarné výchovy. Akční výzkum sestával ze dvou případových stu-
dií, které se pokusily odpovědět na dvě výzkumné otázky. Tou první je vedlejší 
výzkumná otázka (VVO) celého výzkumu a druhou je dílčí výzkumná otázka 
(DVO), která vedlejší výzkumnou otázku rozpracovává a pomáhá na ni nalézt 
odpověď. V následujícím textu se pokusíme tyto otázky zodpovědět.

VVO: Jak integrovat MV do VV tak, aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů 
obou předmětů?

Abychom mohli poskytnout komplexnější odpovědi a přinesli širší inspirativní 
materiál, zkoumali jsme v Případové studii I integraci MV do VV v tradiční 
formě výuky rozdělené do dvou tematických bloků, přičemž v Případové stu-
dii II jsme tyto oblasti propojovali při dlouhodobém projektovém vyučování 
trvajícím jeden kalendářní rok.

Na základě analýzy dat můžeme říci, že interdisciplinární propojení mediál-
 ní a výtvarné výchovy klade obecně vysoké nároky na pedagoga. Ten by měl 

35  „Toto ‚vědění v činnosti‘ operuje s potvrzenou představou, že dobrá, mistrovsky provedená práce (činnost, 
konání) odhaluje ‚knowing more than we can say‘, čili že ‚vědění v činnosti‘ přesahuje a dotýká se toho, 
o čem sice můžeme říci, že známe, ale co nejsme schopni plně uspokojivě vyjádřit.“ (Fulková, 2008, s. 105)

„V tandemu mohou působit jen osobnosti schopné dávat a přijímat zpětnou vazbu, 
musí být otevřené a do značné míry flexibilní.“ (Lukáš Šlehofer)33

Jako vhodná forma zpětné vazby při projektové výuce se po vyhodnocení 
případové studie II zdá být kombinace verbální a písemné formy, dále by se 
mělo jednat o průběžnou, ale i závěrečnou hodnoticí zpětnou vazbu. Ta v přípa-
dové studii II umožnila vzájemné pochopení členů skupiny, zvědomění důsledků 
svých činů a jejich vliv na skupinu. Studenti si také pojmenovali nabyté zna-
losti, dovednosti a zkušenosti. Tým reflektoval slabé a silné stránky projektu 
a naplnění jeho cíle. Tento proces vedl k návrhům na případná jiná řešení.34

V závěru se vraťme ke vzdělávacím cílům projektu (viz tab. C/5). Podíváme-
li se na přehled témat, učivo a (doporučené) očekávané výstupy Výtvarného 
oboru a mediální výchovy, které jsme si stanovili jako styčné plochy k pro-
pojení těchto oblastí, a zaměříme-li se na analýzu konceptové mapy reflexiv-
ního rozhovoru se studentem Markem (příloha C/P15) a mediální produkty 
vytvořené studenty pro marketingovou kampaň projektu (viz obr. C/18, C/19, 
C/22 a přílohy C/P9, C/P11 a C/P14), lze říci, že (doporučené) očekávané výstupy 
byly při realizaci učiva a témat cele nebo do velké míry naplněny. Přehledo-
vou tabulku, kterou jsme uvedli v úvodu případové studie II považujeme jako 
vhodný prostředek k přípravě výuky, ale také k rekapitulaci a vyhodnocení 
úspěšnosti naplnění vzdělávacích cílů. Jelikož se nejedná o jeden nebo dva 
vyučovací bloky, ale celoroční výuku, je náročnější držet po celou dobu jed-
notlivé očekávané výstupy v mysli. V kontextu takto komplexního projektu 
se stává naplňování (doporučených) očekávaných výstupů jedním z řady cílů, 
avšak cílem významným.

C/5.9 zÁvěRy PřÍPAdOvé STudiE ii
Případová studie II se jakožto součást akčního výzkumu pokusila odpovědět 
na dvě výzkumné otázky. Jaké metody, formy a strategie se jeví pro propojení 
MV a VV jako příznivé?

Na základě výzkumných zjištění lze říci, že vhodnou formou výuky při pro-
pojení výtvarné a mediální výchovy je mimo tradiční formy také výuka pro-
jektová, která zpravidla vychází z potřeb a zájmů studenta a neomezuje se 
pouze na prostředí školy. (Coufalová, 2006) Tato forma s sebou přirozeně 
přináší i odlišné výukové strategie. Dochází k indukci a k sociálně zprostřed-
kované výuce (Pasch, 1998), při kterých není studentům předložen vzdělávací 
obsah, ale stanoven cíl/problém, při jehož dosahování/řešení student vzdě-
lávací obsah objevuje. V případové studii II jsme použili aktivizační metody 
učení, a to kooperativní učení (Kasíková, 2011) neboli skupinovou výuku, která 
u studentů rozvíjí kompetence ke spolupráci v týmu, a tandemovou (párovou) 
výuku neboli Collaborative Teaching (Robinson, 1995). Tandemová výuka, která 
patří v České republice k inovativním metodám vzdělávání, se osvědčila díky 

33  Kaderka, M. (2018) ALT jen navazuje na aktivity, které se na Zatlance děly, jen jsme jim daly rámec, 
propojily je a znásobili jejich účinnost (otevřený článek) In Řízení školy. Dostupné z: https://www.
rizeniskoly.cz/cz/aktuality/alt-jen-navazuje-na-aktivity-ktere-se-na-zatlance-dely-jen-jsme-jim-daly-ramec-
propojily-je-a-znasobili-jejich-ucinnost-otevreny-clanek.a-3710.html, navštíveno dne 15. 10. 2020.

34  Ukázka závěrečné písemné zpětné vazby, která byla rozšířena vzájemnou 
interakcí při verbalizování odpovědí ve skupině, viz příloha C/P11.



143142

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROPOJENÍ VÝTVARNÉ A MEDIÁLNÍ VÝCHOVY výzkumNé zÁvěRy OddÍLu C

následnou prezentaci před ostatními. Tuto formu rozvíjející kompetence pro 
týmovou spolupráci jsme zvolili v obou případových studiích.

V této souvislosti výzkum ukázal, že nezbytným předpokladem pro využití 
kooperativní (skupinové) výuky je vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení, 
diskusi či konstruktivní kritiku a schopnost otevřené komunikace učitele i stu-
dentů. Mimo klíčové kompetence sociální a personální tak dáváme prostor 
k rozvoji kompetence komunikativní.

Ve druhé případové studii, kdy jsme použili strategii induktivní výuky 
(autentické učení) s aspekty sociálně zprostředkované výuky (Pasch, 1998), jsme 
ověřili, že vhodnou formou výuky při propojení mediální a výtvarné výchovy je 
projektová výuka, někdy označovaná jako problémově zaměřená výuka neboli 
Project-based learning (PBL). To ostatně potvrzuje i Zormanová: „Projektová 
výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových 
témat do výuky.“ (Zormanová, 2012)36 Ač je induktivní výuka projektového 
typu časově náročnější, došli jsme k závěru, že propojení výtvarné a mediální 
výchovy zde probíhá přirozeněji a v rovnocenné spolupráci se studenty. Jako 
jeden z důvodů se jeví fakt, že studenti jsou touto metodou více aktivizováni.

Vzhledem k tomu, že šlo v Případové studii II o dlouhodobý projekt propo-
jující výtvarnou a mediální výchovu, osvědčila se jako další potřebná aktivi-
zační metoda tandemová výuka. Důvodem je především kombinace odborností 
vyučujících, ale také vzájemná podpora a inspirace pedagogů či efektivnější 
práce se studenty. Jelikož se jedná o inovativní metodu, která nemá v České 
republice širší pozornost a mimo jiné také finanční podporu37, aplikuje se čas-
těji na inovativních soukromých školách. Z tohoto důvodu jsme si vědomi pro-
blematičnosti zařazení tandemové výuky.

Výše uvedená zjištění je třeba nahlížet jako inspiraci či doporučení ověřené 
praxí, nikoli dogmaticky jako stanovený soubor nutných způsobů integrace 
mediální výchovy do výtvarné výchovy. Použití metod, forem a strategií výuky 
je vždy podmíněno okolnostmi, za kterých se výuka realizuje.

36  Zormanová, L. (2012) Projektová výuka. Článek na portálu RVP. Dostupné z: https://
clanky.rvp.cz/clanek/c/s/14983/PROJEKTOVA-VYUKA.htm, navštíveno dne 12. 10. 2020.

37  Aktivní v tomto směru jsou např. Nadace The Kellner Family Foundation, která financuje 
projekt Pomáháme školám k úspěchu, či Nadace Depositum Bonum. Zdroj: https://archiv.
ihned.cz/c1-64861490-diky-dvema-ucitelum-ve-tride-se-muze-vice-experimentovat.

být dobře obeznámen s teoretickými východisky a kurikulem svého oboru, 
orientovat se v aktuálním dění na mediální scéně a znát obsah a cíle mediální 
výchovy. Velkou výhodou je být digitálně gramotným učitelem, není to však 
podmínkou k zapojování mediální výchovy do výtvarné výchovy.

Za důležité při této integraci považujeme vědomé rozvíjení vizuální a medi-
ální gramotnosti, a to na rovině znalostní i dovednostní, které jsou rovno-
cennými složkami obou výchov, výtvarné i mediální. V praxi to vypadá tak, 
že do výuky zapojujeme kritické čtení medializovaných obrazových textů, 
kde je nám oporou sémiotická analýza, nástroj vizuálních i mediálních studií. 
Minimálně stejný důraz však klademe na vlastní tvorbu vizuálních artefaktů 
/ mediál ních produktů, která analytickou část dále prohlubuje. Jako náročný 
úkol pro studenty se ukázalo být dosažení funkčnosti komunikačního sdělení 
díla, a to především v Případové studii I. Zde hraje roli více faktorů, především 
předcházející (absence) práce se studenty na poli výtvarné výchovy.

Při integraci jsme vycházeli ze současných tendencí výtvarné výchovy, tedy 
konstruktivistického, reflektivního a dialogického vedení výuky, které však 
odpovídají i doporučeným postupům mediální výchovy (podrobněji viz níže).

Na základě výzkumných zjištění si dovolujeme tvrdit, že jedním z hlavních 
hybatelů procesu a dosahování vytyčených cílů je reflektovaná výuka, která 
by měla být, jak tvrdí Fulková, „jakýmsi psychickým nastavením, otevřeností 
a ostražitostí mysli, která funguje bez chtěné a násilné touhy po dokonalém 
splnění předem stanovených cílů“. (Fulková, 2008, s. 109)

Za důležité považujeme nejprve si stanovit styčné body nebo-li společné 
průniky (témata, učivo, [doporučené] očekávané výstupy) obou oblastí, které 
lze v dané výuce/projektu symbioticky rozvíjet a při průběžné i závěrečné 
reflexi se k nim vracet, přehodnocovat, případně je revidovat či měnit zvo-
lené metody v aktuální situaci.

DVO: Jaké metody, formy a strategie se jeví pro propojení MV a VV 
jako příznivé?

V první případové studii, kde jsme použili deduktivní strategii s prvky indukce 
jsme využili metodu diskuse a výkladu, abychom představili teoretická výcho-
diska daných témat. Názorně-demonstrační a dovednostně-praktická metoda 
se osvědčili především při dosahování pro studenty náročného cíle, a to komu-
nikačního potenciálu díla. Metody by měly být voleny vzhledem k cílům a pod-
mínkám, za nichž se výuka odehrává.

Analýza ukázky, práce v malých skupinách i diskuse jsou doporučenými 
výukovými metodami mediální výchovy: „Žáci se tak (diskusí) učí rozhodovat, 
zaujímat stanoviska, obhajovat své vlastní názory a přijímat za ně odpověd-
nost. Osvojují si ale i sociální dovednosti – schopnost empatie, zvládání kon-
fliktů i přijímání kompromisů. Řízená diskuse je náročná jak pro pedagoga, 
který by měl vhodně volenými otázkami usměrňovat emoce žáků a vést je 
ke konstruktivním závěrům, tak pro žáky, kteří se teprve učí pravidlům dis-
kuse.“ (Mičienka & Jirák, 2006, s. 18) V této spojitosti se také ukázalo, že sku-
pinová výuka neboli kooperativní učení (Kasíková, 2016) je vhodně zvolenou 
formou, která umožňuje diskusi, sdílení postojů či společnou tvorbu a jejich 
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ROzHOvORy S učiTELi

mapování Integrace medIální výchovy do výtvarné výchovy 
v praxI gymnaZIálních učItelů výtvarné výchovy

d/1 Úvod a cíle dotaZování

Plánovaným cílem čtvrté části výzkumu disertační práce bylo doplnit výzkumná 
zjištění ze studia vzdělávacích dokumentů, dotazníkového šetření a akčního 
výzkumu analyzovanými rozhovory se zkušenými pedagogy výtvarné výchovy 
na gymnáziích. Tyto rozhovory měly přinést poznatky, které doplní či rozšíří 
předchozí inspirační zdroje pro implementaci průřezového tématu Mediální 
výchova do výtvarné výchovy. Cílem bylo také lépe zmapovat, jak probíhá pro-
pojování těchto oblastí v reálné praxi výtvarné výchovy.

Vzhledem ke komplikacím, které přinesly první a druhá vlna epidemie covid-
19, se plánované rozhovory s pedagogy uskutečnily pouze omezeně (tři respon-
denti) a v písemné formě. Tím dostaly podobu spíše dotazníku s otevřenými 
otázkami s nízkým počtem respondentů. Rozhodli jsme se tedy, že tato data 
nebudeme oproti původnímu plánu zařazovat jako rovnocennou analyzova-
nou část výzkumu. Vyplněná písemná interview však poskytujeme k nahléd-
nutí v přílohách D/P1, D/P2 a D/P3.

d/2 metoda a cíle upraveného písemného dotaZovaní

Cílem dotazování je získat:
(i) podněty k integraci MV do VV vycházející z praxe; 
(ii) konkrétní příklady „dobré praxe“; 
(iii) poznatky o společných cílech / styčných bodech MV a VV v praxi.

mETOdA:
K dosažení cílů jsme v těchto podmínkách zvolili kvalitativní, strukturovaný 
rozhovor (interview) s uzavřenými i otevřenými otázkami.

d/2.1 respondentI
Učitelé výtvarné výchovy sekundárního stupně vzdělávání, konkrétně gymná-
zií, kteří zapojují průřezové téma Mediální výchova do své výuky.
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4. shrnutí Závěrů výZKumu

V předkládaném výzkumném projektu jsme zkoumali potenciál a cesty k pro-
pojení výtvarné výchovy a průřezového tématu Mediální výchova na gymná-
ziích. V následujícím textu se pokusíme na základě dílčích výzkumných zjištění 
oddílu A/ studia vzdělávacích dokumentů, oddílu B/ Dotazníkového šetření 
a oddílu C/ Akčního výzkumu odpovědět souhrnně na výzkumné otázky. Nej-
prve však krátce k průřezovým tématům a jejich integraci jako takové.

Vzdělávací dokumenty k realizaci průřezových témat ve výuce uvádí: „Prů-
řezová témata lze realizovat jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacích 
předmětů, je možné jim věnovat samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy 
apod., případně je lze realizovat jako samostatný vyučovací předmět. Uvedené 
formy lze libovolně kombinovat.“ (RVP GV, 2007, s. 65)1

Nelze se ubránit dojmu, že průřezová témata jsou „darem“ především 
pro kreativního a aktivního učitele. Z určitého úhlu pohledu však mohou být 
i darem „danajským“. Jak shrnuje Markéta Pastorová: „Volnost obsahového 
rámce u průřezových témat poskytuje na jedné straně učitelům velkou příle-
žitost reagovat ve výuce co nejvíce na aktuální dění, na zájmy, potřeby a zku-
šenosti žáků, na druhou stranu však neposkytuje systematičtější obsaho-
vou ‚oporu‘, což je ještě prohloubeno tím, že průřezová témata zatím nejsou 
ukot vena ve svých didaktikách.“ (Pastorová, 2015, s. 71)2 Na výše zmíněný 
nedostatek poukazuje v případě mediální výchovy i Jirák (2015), který pova-
žuje za významný problém téměř neexistující oborovou didaktiku, nerozvi-
nutou odbornou přípravu učitelů a nedostačující podporu v podobě učebnic 
a metodických materiálů. Tato problematická fakta naznačují, že mediální 
výchova – a nejen ta – je v praxi v současnosti učiteli realizována spíše intui-
tivně a v závislosti na sebevzdělávání jednotlivých vyučujících. Manuál pro 
tvorbu ŠVP poskytuje sice informace k začlenění průřezových témat do výuky, 
soustředí se však více na jejich formální zpracování než na samotnou práci 
s obsahem a jejich podstatu. (Pastorová & Jirák, 2015)

HVO: Je výtvarná výchova vhodným polem pro zapojení průřezového 
tématu Mediální výchova?

Na základě studia kurikulárních dokumentů v oddílu A lze říci, že RVP pro 
Výtvarný obor počítá s vizuální dominancí dnešní doby a již při vzdělávací 
reformě v roce 2001 rozšířila svůj obsah. Kromě děl výtvarného umění věnuje 
pozornost i obrazovým vyjádřením současné vizuální kultury, která jsou z velké 
části mediovaná. „Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými sys-
témy (s obrazem, skulpturou, designem, vzhledem krajiny, architekturou, sty-
lem oblečení, filmem, novými médii apod.) (...) Při tvorbě využívá (žák) vizuál-
 ně obrazná vyjádření vlastní, umělecká i uplatňovaná v běžné komunikaci 

1  K formám realizace průřezového tématu MV viz více v kap. A/5.2.1 Integrace 
mediální výchovy do vzdělávací oblastí/oborů a její formy     .

2  K problematickým místům průřezového tématu Mediální výchova 
více viz kap. 5.3.6 Problematická místa Mediální výchovy.

(včetně užití dostupných technologických prostředků, jako jsou fotografie, 
video, film, ICT).“ (RVP GV, 2007, s. 51)

V RVP pro gymnázia se mezi doporučenými vzdělávacími obory pro inte-
graci mediální výchovy nevyskytuje Výtvarný obor, a to i přesto, že odbor-
níci z oblasti mediálních studií přiznávají, že obrazy recipienty ovlivňují sil-
něji než slova, mimo jiné proto, že se daleko více podobají skutečnému světu, 
v němž žijeme. (Jirák & Burton, 2001) Oproti tomu v RVP pro základní vzdělá-
vání umění a kulturu mezi doporučenými oblastmi nalezneme: „Vztah (mediál-
 ní výchovy) ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání spe-
cifické ‚řeči‘ znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen 
přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. (Umění a kultura) přispívá ke schop-
nosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné 
mediální produkce.“ (RVP ZV, 2017, s. 137)3 I tento fakt byl jedním z důvodů, 
proč jsme se v naší práci zaměřili právě na gymnaziální vzdělávání. Věříme, že 
můžeme poskytnout skromné podklady k revizi RVP GV pro mediální výchovu. 
Při analýze dokumentů jsme se zaměřili na tzv. společné průniky mediální 
a výtvarné výchovy. Obé:

(i)  pracují s produkty vizuální kultury / médii, kam patří 
film, fotografie, video, nová média, reklama, politická kam-
paň; (ii) kladou důraz na tvorbu, recepci a interpretaci 
mediál ních produktů / vizuálně obrazného vyjádření;

(ii)  kladou důraz na tvorbu, recepci a interpretaci mediál-
ních produktů / vizuálně obrazného vyjádření;

(iii)  rozvíjejí schopnost rozeznávat a používat sémio-
tické kódy obrazových/mediálních sdělení;

(iv)  vedou žáka ke kritické analýze vizuálních/mediál-
ních produktů (zpravodajství, reklama, politická kam-
paň) a jejich účinku na jednotlivce i společnost;

(v)  rozvíjejí kreativitu a tvůrčí potenciál žáka; (vi) rozvíjejí mediál-
 ní/vizuální gramotnost, které jsou postaveny na kritic-
kém myšlení / analýze a tvorbě; (vii) rozvíjejí výukové ko -
gnitivní cíle vyššího řádu (tvořit, hodnotit, analyzovat).

„Na základě sémantické analýzy výtvarného umění moderny (včetně nefigura-
tivního umění) a postmoderny takto Výtvarný obor dokáže nabídnout relační 
analýzu obrazového sdělení.“ (In Pastorová & Jirák, 2015, s. 98) Zamyslíme-li se 
nad přínosem integrace mediální výchovy do Výtvarného oboru, nelze nesou-
hlasit se Zálešákem (2011), který tvrdí že: „Recipročním přínosem mediální 
výchovy pro výtvarnou výchovu za takovéhoto chápání obrazu může naopak 
být zvýšená pozornost mediální výchovy ke komunikačnímu uplatnění obrazu 
a také deklarovaný požadavek práce v týmu.“ (In Pastorová, Jirák, 2015, s. 99)

Vzhledem k výzkumným nálezům – společným průnikům Výtvarného oboru 
a průřezového tématu Mediální výchova v RVP GV – a ke studiu oborové litera-
tury jsme došli k závěru, že na teoretické úrovni je výtvarná výchova (výtvarný 

3  RVP ZV dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf, navštíveno dne 12. 8. 2020.
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obor v RVP GV) stejně jako na základních školách vhodným polem pro zapo-
jení průřezového tématu Mediální výchova. Tento závěr jsme ověřili i v reflek-
tované praxi (podrobněji viz odpověď na VVO2).

VVO1: Dochází v reálné praxi k propojování oboru Výtvarná výchova 
a průřezového tématu Mediální výchova? Jakým způsobem?

Z dotazníkového šetření v oddílu B vyplývá, že necelá polovina gymnaziálních 
učitelů (45,7 %) integruje průřezové téma Mediální výchova do své výuky. 
Nejčastěji se tak děje na rovině témat a vizuálně obrazných forem vyjádření 
(reklama, fotografie, film, plakát). Z responzí vyplynulo, že práce s průřezo-
vým tématem Mediální výchova probíhá ve formě analýzy mediálních obsahů 
a tvorby vlastních vizuálních/mediálních produktů. Je tedy rozvíjena znalostní 
i dovednostní složka mediální i výtvarné výchovy.

VVO2: Jak integrovat mediální výchovu do výtvarné výchovy tak, aby 
bylo dosaženo vzdělávacích cílů obou oborů?

Z výzkumných zjištění oddílu C vyplývá, že vhodné je nejprve si stanovit vzdě-
lávací cíle neboli styčné body (témata, učivo, [doporučené] očekávané výstupy) 
obou oblastí, kterých se budeme snažit v dané výuce/projektu dosáhnout. Při 
integraci se osvědčilo vycházet ze současných tendencí výtvarné výchovy, tedy 
konstruktivistického, reflexivního a dialogického vedení výuky, jelikož odpoví-
dají i doporučeným postupům mediální výchovy. (viz Mičienka & Jirák, 2009)

První případová studie sledovala deduktivní strategii výuky s prvky indukce 
(práce s prekoncepty, diskuse). Na základě zkoumání jsme došli k závěru, že 
výukové metody by měly být voleny vzhledem k cílům a k podmínkám, ve kte-
rých se výuka odehrává. Rozhovor, diskuse, názorně-demonstrační a doved-
nostně-praktická metoda se jeví jako nápomocné a jsou vhodnými výukovými 
metodami. Osvědčila se (společná) analýza ukázky, práce v malých skupinách 
i diskuse, které jsou současně doporučenými výukovými metodami mediální 
výchovy.

Obě realizované případové studie ukázaly, že skupinová/kooperativní výuka 
(Kasíková, 2016) je vhodně zvolenou formou, která umožňuje diskusi, sdílení 
postojů či společnou tvorbu a jejich následnou prezentaci před ostatními. 
V každé z nich byla však skupinová výuka aplikována odlišně (podrobněji viz 
oddíl C/Akční výzkum).
Ve druhé případové studii, kdy jsme použili strategii induktivní výuky (auten-
tické učení) s aspekty sociálně zprostředkované výuky (Pasch, 1998), jsme ově-
řili, že vhodnou formou při propojení mediální a výtvarné výchovy je projek-
tová výuka. Ač je induktivní výuka projektového typu časově náročnější, došli 
jsme k závěru, že propojení výtvarné a mediální výchovy zde probíhá přiroze-
něji a v rovnocenné spolupráci se studenty. Jako jeden z důvodů se jeví fakt, 
že studenti jsou touto metodou více aktivizováni.

Výsledky akčního výzkumu lze interpretovat jako potvrzení kladné odpo-
vědi na HVO. Výtvarnou výchovu tedy shledáváme vhodným polem pro inte-
graci průřezového tématu Mediální výchova.

5. přínos dIsertační práce a náměty na případný navaZující výZKum

→  Věříme, že přínosem pro diskurz výtvarná výchova 
mohou být následující realizované položky:

(i)  Analýza společných průniků průřezového tématu Medi-
ální výchova a Výtvarného oboru definovaných v Rám-
cových vzdělávacích programech pro gymnázia.

(ii)  Zmapování reálné praxe integrace průřezového tématu Mediální 
výchova do Výtvarného oboru na gymnáziích v České republice.

(iii)  Ověření odlišných forem propojení medi-
ální a výtvarné výchovy v reflektované praxi.

(iv)  Přínosem jsou z našeho hlediska i otevřené výpovědi učitelů 
propojujících zmíněné obory ve své výuce (viz Příloha P/D1, P/D2, 
P/D3), ač nebyly analyzovány (více viz oddíl D/ Rozhovory s učiteli).

Podporu v podobě nových poznatků či inspirace by uvítalo 37 % gymnaziálních 
učitelů Výtvarného oboru.4 Právě zde vidíme prostor pro další zkoumání pro-
pojování mediální a výtvarné výchovy, které v rámci disertační práce nebylo 
již možné uskutečnit.

→  K dalšímu bádání se nabízí:
(i)  Podrobněji zmapovat, jakým způsobem učitelé výtvarné 

výchovy mediální výchovu do své výuky zapojují. Na základě 
vyhodnocení publikovat příklady „dobré praxe“.

(ii)  Zjistit, zda existuje dostatečná nabídka vzdělávání v oblasti 
digitálních médií a mediální výchovy pro učitele VV.

(iii)  Případně - rozšířit metodickou podporu integrace mediální do výtvarné 
výchovy nejen na gymnáziích, ale i na 2. stupni základních škol.

(iv)  Specifikovat potřebné kompetence a znalosti vyučujícího a tyto 
nálezy zohlednit v přípravě budoucích učitelů výtvarné výchovy.

→  Dalšími otázkami, které nás v průběhu výzkumu napadaly jsou:
Jak rozumí učitelé výtvarné výchovy pojmu médium?
Rozlišují pojem médium v jeho různých kontextech?
Do jaké míry ovlivňuje (bezpečné) prostředí školy tvorbu a výuku VV?

4  Vycházíme zde z faktu, že 37 % dotázaných vyplnilo svou e-mailovou adresu u položky 
tázající se na zájem o další informace a výsledky výzkumu v daném tématu.
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Závěr

Disertační práce zkoumala mezioborové propojení Výtvarného oboru a prů-
řezového tématu Mediální výchova na gymnáziích. Ve výzkumu byly analy-
zovány současné kurikulární dokumenty, proběhlo šetření stávající situace 
v edukační praxi Výtvarného oboru a akční výzkum přinesl zprávu o způso-
bech a konkrétní příklady propojení těchto oborů. Práce prokazuje, že pro-
pojení výtvarné a mediální výchovy je nosnou součástí současného vzděláva-
cího systému.

Silnou vazbu mezi médii a obrazem můžeme pozorovat již v 70. letech 
20. století, kdy ji reflektuje jeden ze zakladatelů vizuálních studií John Ber-
ger (Způsoby vidění, 1972). Ve svých publikacích ji tematizuje například i sou-
časný autor Nicholas Mirzoeff (Jak vidět svět, 2018), který na Bergera nava-
zuje, avšak jeho teorie již pracuje s fenoménem dnešní doby – digitalizací 
a sociálními sítěmi.

Na poli vzdělávání je studium obrazu doménou diskurzu výtvarné výchovy, 
studium médií pak diskurzu mediální výchova. Ve výzkumu se tyto diskurzy 
ukázaly jako silně propojené, tudíž mohou být osvojovány ve vzájemné sym-
bióze.

Rámcové vzdělávací programy svou otevřeností k interdisciplinárnímu 
pojetí výuky realizaci této myšlenky podporují. Výtvarná i mediální výchova 
vede žáky ke kritickému odstupu od mediální produkce (reklama, zpravodaj-
ství, politická kampaň...), ale také k tvorbě vlastních mediálních produktů / 
vizuálních artefaktů.

Propojení těchto oborů může být oboustranně obohacující. Výtvarná 
výchova, je-li vyučována v souladu s aktuálními platnými Rámcovými vzdělá-
vacími programy, může díky svému sémiotickému založení pomoci žákům roz-
klíčovat poznávací a komunikační funkci vizuálního sdělení v médiích. Naopak 
mediální výchova by mohla přinést větší důraz na komunikační uplatnění 
obrazu a vést k širšímu uplatnění práce v týmu.
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seZnam ZKrateK, grafů, tabuleK a obráZKů

SEzNAm zkRATEk
DM  digitální média
DOV doporučené očekávané výstupy
DOV MV doporučené očekávané výstupy mediální výchovy
DVO dílčí výzkumná otázka
HVO hlavní výzkumná otázka
ICT  informační a komunikační technologie
MBTI Myers-Briggs Type Indicator – druh osobnostního testu
MV  mediální výchova
OV  očekávané výstupy
OV VV očekávané výstupy výtvarné výchovy
OV ZV/GV  očekávané výstupy základního vzdělávání/gymnaziálního vzdělávání
P  příloha
PBL  Project Based Learning – projektová výuka
PR  Public Relations – styk s veřejností
PT  průřezová témata
RVP rámcové vzdělávací programy
RVP ZV/GV  rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání/ gymnaziální vzdělávání
SMVT seminář mediální výchovy a tvorby
SWOT analýza analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb projektu
ŠVP  školní vzdělávací program
VO  výtvarný obor
VV  výtvarná výchova
VVO vedlejší výzkumná otázka
ZŠ  základní škola

SEzNAm GRAfŮ
Graf 1 Mapování digitální a s ní souvisejících gramotností (Ala-Mutka, 2011)
Graf A/1 Složky a roviny mediální gramotnosti (Jirák & Köpplová, 2009)
Graf A/2 Revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích kognitivních cílů

SEzNAm TABuLEk
Tabulka A/1 Specifikace částí analyzovaných dokumentů
Tabulka A/2  Společné průniky v tématech, učivu a (doporučených) očekávaných výstupech 

Výtvarného oboru a průřezového tématu Mediální výchova
Tabulka B/1-3 Konkretizace výzkumného vzorku
Tabulka B/4 Postoje k zapojení DM do VV
Tabulka B/5 Důvody postojů k zapojení DM do VV
Tabulka B/6 Překážky v zapojování DM do VV
Tabulka B/7 Zapojování MV do VV
Tabulka B/8a Příklady zapojení MV do VV – témata
Tabulka B/8b Příklady zapojení MV do VV – způsoby
Tabulka C/1 Výzkumný protokol Případové studie I
Tabulka C/2  Integrované tématické okruhy, doporučené očekávané výstupy a témata MV do VV 

v případové studii I
Tabulka C/3 Pět klíčových strategií formativního hodnocení (Leahy a spol., 2005)
Tabulka C/4 Výzkumný protokol případové studie II
Tabulka C/5  Integrované tématické okruhy, doporučené očekávané výstupy a témata MV do VV 

v případové studii II
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SEzNAm OBRÁzkŮ
Obrázek A/1  Ukázka otevřeného kódování očekávaných výstupů a učiva VO a tematických 

okruhů / témat MV, o které se opírá interpretace dat
Obrázek A/2  Ukázka otevřeného kódování cílového zaměření / přínosů MV a cílového zaměření / 

charakteristiky VO, o které se opírá interpretace dat
Obrázek C/1  I want you for U.S. Army, propagandistický plakát
Obrázek C/2  I want out, remake propagandistického plakátu s ikonickou postavou strýčka Sama
Obrázek C/3  Britain’s Day Dec.7th 1918, remake propagandistického plakátu s ikonickou 

postavou strýčka Sama
Obrázek C/4  Jap…You‘re Next! We’ll Finish the Job! remake propagandistického plakátu 

s ikonickou postavou strýčka Sama
Obrázek C/5  Propagandistický plakát 1. MÁJ + vyplněný pracovní list
Obrázek C/6  Propagandistický plakát Sieg oder Bolschewismus + vyplněný pracovní list
Obrázek C/7  Propagandistický plakát Defend American Freedoom + vyplněný pracovní list
Obrázek C/8  Propagandistický plakát Národy světa již nechtějí opakování hrůz války
Obrázek C/9  Plakát Che Guevary, 1961+ cheguevarovská variace na Obamovu kampaň + 

prezidentská kampaň Baracka Obamy, 2008 + oficiální portrét J. F. Kennedyho, 1961
Obrázek C/10  Politické plakáty Breaking point, 2016 a Labour isn’t working, 1979.
Obrázek C/11  Politická kampaň „Karel na Hrad“ Karla Schwarzenberga na prezidenta 2012/13 

a na senátora za stranu TOP 09, 2013
Obrázek C/12  Vizuální východiska kampaně Karla Schwarzenberga: vizuální prezentace kapely 

Sex Pistols + punkové hnutí a jeho symbolické punkové číro + plakát k filmu Casino 
Royale + komiksový jazyk pop artového umělce Roye Lichtensteina

Obrázek C/13  Ukázka studentských prací: antikampaň „Babišova republika“.
Obrázek C/14  Ukázka studentských prací: antikampaň – Zeman a Ovčáček.
Obrázek C/15  Ukázka studentských prací: antikampaň „Tady už je plno“
Obrázek C/16  Ukázka studentské práce: Kampaň za liberálnější postoje v politice
Obrázek C/17  Předložené ukázky tvorby antikampaně / politické satiry ve formě placky
Obrázek C/18  Logo/ vizuální identita projektu, studentská práce
Obrázek C/19  Propagační placky, studentská práce
Obrázek C/20  Zakládání komunitní zahrady v Invalidovně, Karlín – propagační příspěvek 

na sociálních sítích projektu
Obrázek C/21  Výstavní prostor v Invalidovně Karlín, plánování dispozitivu výstavy
Obrázek C/22  Leták – pozvánka na výstavu, studentská práce
Obrázek C/23–25 Vernisáž výstavy Re_shape/d
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