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Abstrakt
Diplomová práce Mediální výchova na gymnáziích pohledem českých a německých
pedagogů se snaží porovnat cíle, praxi a institucionální podmínky pedagogů mediální
výchovy na gymnáziích v Praze a v německém Lipsku a zprostředkovat tak oběma stranám
inspiraci. V teoretické části se práce zabývá významem role pedagoga, základními mediálněpedagogickými koncepty, historickým vývojem mediální výchovy v Česku i Německu
a jejím zakotvením v oficiálních dokumentech. Praktická část práce sestává z komparace
dotazníků distribuovaných mezi učitele mediální výchovy na příslušných školách v Praze
a v Lipsku, prohloubené o šest polostrukturovaných rozhovorů s příslušnými pedagogy.

Abstract
The main purpose of the thesis Mediální výchova na gymnáziích pohledem českých
a německých pedagogů is to compare the conditions, practice, and goals of media studies
at high schools in Prague and Leipzig and provide inspiration for both sides through this
comparison. The theoretical part focuses on the role of the teacher, introduces educational
concepts, and describes the historical development of media education and mentions of it
in official documents both in Germany and the Czech Republic. The practical section of the
thesis is dedicated to the teachers and their concrete opinions and experience with media
education collected with the help of a series of questionnaires and half-structured interviews.
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4

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své práce Mgr. Lucii Römer, že naskočila do
polorozjetého vlaku a konkrétními cennými podněty ho pomohla dotlačit do cíle.

5

Obsah
Obsah

6

Úvod

8

1

2

3

Pojmy
1.1

Medienpädagogik

11

1.2

Medienerziehung

11

1.3

Medienbildung

12

1.4

Medienkompetenz

13

1.5

České ekvivalenty

16

1.6

Shrnutí

17

Didaktika mediální výchovy
Didaktické pojmosloví

19

2.2

Realizace mediální výchovy na školní úrovni

20

2.3

Role pedagoga

21

2.4

Didaktické přístupy a koncepty

24

Mediální výchova v obou zemích

26

Vývoj mediální výchovy

26

3.1.1

Česká republika

26

3.1.2

Německo

27

3.2

Ukotvení MV v oficiálních dokumentech

30

3.2.1

Ukotvení MV v oficiálních dokumentech v České republice

30

3.2.2

Ukotvení MV v oficiálních dokumentech v Německu, resp. Spolkové zemi Sasko

32

3.3

5

19

2.1

3.1

4

11

Komparace přístupu k MV v obou zemích

Metodologie

36

37

4.1

Výzkumné téma a cíle výzkumu

37

4.2

Druhy výzkumu a metody

38

4.3

Výzkumné otázky

40

Výzkumná část 1: dotazníkové šetření Praha

41

5.1

Jeden svět na školách

41

5.2

Výzkum “Stav výuky mediální výchovy na středních školách v Praze”

42

5.2.1

Metoda výzkumu a sběr dat

43

5.2.2

Výzkumný vzorek

43

6

6

Analýza dat z dotazníkového šetření mezi pedagogy pražských gymnázií

44

6.1

Jaké jsou predispozice učitelů pro výuku mediální výchovy?

44

6.2

Jaká je motivace učitelů pro výuku mediální výchovy?

48

6.3

Jaké jsou praktické možnosti a postupy výuky mediální výchovy v obou zemích?

50

6.4

Shrnutí závěrů výzkumu

53

7

Výzkumná část 2: dotazníkové šetření Lipsko

53

7.1

Metoda výzkumu a sběr dat

53

7.2

Výzkumný vzorek

55

7.3

Analýza dat dotazníkové šetření mezi pedagogy lipských gymnázií

55

8

7.3.1

Jaké jsou predispozice učitelů pro výuku mediální výchovy?

55

7.3.2

Jaká je motivace učitelů pro výuku mediální výchovy?

58

7.3.3

Jaké jsou praktické možnosti a postupy výuky mediální výchovy v obou zemích?

61

7.3.4

Shrnutí závěrů výzkumu

63

Komparace dat empirického a sekundárního dotazníkového šetření

64

8.1

Jaké jsou predispozice učitelů pro výuku mediální výchovy?

64

8.2

Jaká je motivace učitelů pro výuku mediální výchovy?

65

8.3

Jaké jsou praktické možnosti a postupy výuky mediální výchovy v obou zemích?

66

9

Polostrukturované rozhovory

68

9.1

Metoda výzkumu a sběr dat

68

9.2

Závěry rozhovorů s pedagogy v Praze

69

9.2.1

Okruh 1: Realizace mediální výchovy

69

9.2.2

Okruh 2: Význam a cíle mediální výchovy dle pedagogů

71

9.2.3

Okruh 3: Pohled pedagogů na podmínky výuky mediální výchovy

75

9.3

Závěry rozhovorů s pedagogy v Lipsku

9.3.1

Okruh 1: Realizace mediální výchovy

78

9.3.2

Okruh 2: Význam a cíle mediální výchovy dle pedagogů

80

9.3.3

Okruh 3: Pohled pedagogů na podmínky výuky mediální výchovy

83

9.4

10

78

Komparace závěrů rozhovorů z obou zemí

Limity práce

87

88

Závěr

88

Summary

91

Použitá literatura

92

7

Úvod
„Mediální výchova se objevuje v mnoha různých kontextech jako přímý důsledek nadšení
učitelů a vůle budovat místní sítě pro udržení jejich aktivit.“1
Žijeme v době, kdy média prostupují každou částí našeho života a kdy jsme nuceni
se neustále vyrovnávat s rychle se proměňujícím mediálním světem. Co stačilo včera, dnes
už nestačí. Tradiční masová média se dostávají do pozadí a na jejich pozici přichází média
digitální. Již od nízkého věku dnes člověka každým jeho pohybem provází smartphone, který
mu zprostředkovává dění ze světa, kontakt s blízkými, je jeho pomocníkem při práci
i „přítelem“ pro volný čas. Bez schopnosti ovládat elektronická zařízení, držet krok
s technickým vývojem, rozeznat kvalitní zdroj od nekvalitního, umět si ověřit získané
informace a ty potřebné si vyhledat, nemůže dnes nikdo plnohodnotně participovat
na společenském dění. Je proto povinností společnosti, aby bylo v rámci povinného
vzdělávání zajištěno takové předání znalostí a kompetencí, aby byl každý jedinec schopný
s médii bezpečně a poučeně zacházet a mít díky tomu možnost participovat ve společnosti
jako aktivní občan, který umí řídit vlastní mediální kroky s vědomím jejich významu
a důsledků. Neboť jak píše Mark Deuze (2016), nežijeme s médii, ale v médiích.
Mediální výchova není v roce 2021 ničím novým. Od jejího zavedení do českých
vzdělávacích plánů v novém tisíciletí se situace více usadila, opakovaně dochází ke vzniku
odborných textů, i k výzkumům úrovně mediální gramotnosti studentů (např. Šťastná,
Wolák a Jirák 2014), STEM/MARK 2018, MEDIAN 2018b, Open society Institute 2019,
Jirák, Šťastná, Nečas a Zezulková 2016, k výzkumům stavu mediální výchovy (MEDIAN
2018a, ČŠI 2018, Wetterich, Burghart a Rave 2014, k výzkumům o jejích účincích
(Mihailidisem 2009, Kaderka 2018), a kurikulárních dokumentech (Vařeka 2006). Výzkumy
jsou však primárně zaměřené na samotné studenty, na jejich zkušenost a vnímání.

1

„Media education is in evidence in many varied contexts as a direct result of teacher enthusiasm and the will
to build local networks to sustain their activities.“ (překlad autorky) Domaille, Buckingham. Youth media
education survey 2001, s.3.
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Pohled z perspektivy pedagoga je zkoumán méně často. V posledních letech se tématu mu
věnoval na příklad Vzdělávací ústav pedagogický (2009), který se dotazoval pedagogů na
průřezová témata, jejichž součástí mediální výchova je. Pedagogové jako respondenti byli
i součástí výzkumu Bělohradské (2006) o didaktickém pojetí mediální výchovy a součástí
zmiňovaného výzkumu České školní inspekce (2018) a MEDIANu (2018a) o stavu mediální
výchovy. Pedagogům a mediální výchově se věnovala i Strejčková ve své rigorózní práci
(2012) a Zdráhalová (2015) a Trnková (2019) v diplomových pracích.
Právě pedagogové jako hlavní aktéři výuky mohou být klíčem pro pochopení potřeb jich
samotných, studentů i školy jako instituce, a tím i pro další posun v konceptu mediální
výchovy na školní úrovni. Proto se pedagogové mediální výchovy na gymnáziích stali
centrálním tématem mé práce.
Důležitým aspektem pro výuku na školní úrovni jsou kurikulární dokumenty, které
prezentují oficiální pojetí výuky příslušných institucí. Toto pojetí je zase ovlivněno tradicí
a historickým přemýšlením o těchto tématech, jakož i způsobem fungování příslušného
státního aparátu. Z toho důvodu proti sobě ve své práci stavím dvě země a jejich pedagogy,
s cílem porovnat jejich současnou praxi v oblasti mediální výchovy a nahlédnout, do jaké
míry je tato praxe výše zmíněnými faktory ovlivněna. Jako vhodnou zemi ke komparaci jsem
vybrala Německo, konkrétně Spolkovou zemi Sasko. Právě Německo nám často slouží jako
vzor “ze západu”, ze kterého si můžeme brát příklad, s ohledem na jeho dlouhou
mediálně – pedagogickou praxi. Je mediální výchova v Německu na lepší úrovni? A je tomu
tak i v Sasku, oblasti bývalého Východního Německa? Zájem poznat, zda a případně jak,
je praxe ve výuce mediální výchovy pohledem jejích pedagogů rozdílná, byl hlavní motivací
pro tvorbu této práce. K Německu mě také pojí osobní i pracovní zájem a v samotném Lipsku
jsem v rámci studia na FSV UK absolvovala i semestrální studijní pobyt Erasmus+.
V této diplomové práci představím v první kapitole názvosloví a rozdílné pojmy mediální
výchovy z německojazyčného kontextu a jejich vztah k českým ekvivalentům. V druhé
kapitole se věnuji didaktice mediální výchovy, jednotlivým konceptům a roli pedagoga
ve výuce. Třetí kapitola popisuje mediální výchovu v obou zemích z historického hlediska
a pohledem oficiálních dokumentů. Další část práce je zaměřena na vlastní výzkum.
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Ve čtvrté kapitole představím metodologii výzkumu, následně se věnuji dotazníkovému
šetření a polostrukturovaným rozhovorům v českém i německém jazyce, jejichž
prostřednictvím nastíním, jaká je zkušenost pedagogů na gymnáziích v Praze a Lipsku
s mediální výchovou a jak na ni nahlížejí.
Hlavním cílem práce je nabídnout veřejnosti, školním institucím i odborníkům pohled
na gymnaziální výuku mediální výchovy očima jejích pedagogů a nastínit, zda (a pokud ano,
tak jakým způsobem), se mediální výchova v České republice a Spolkové zemi Sasko liší.
Na téma mediální výchovy v Česku i v Německu vzniklo v posledních letech několik
ojedinělých diplomových prací (Březa 2010, Popovová 2011, Váchová 2017). Autoři se však
věnovali historickému vývoji, přehledu mediálních institucí či ukotvení mediální výchovy.
Práce zaměřená na současnou praxi, zacílená na pedagogy, využívající komparaci dvou měst
ze sousedních zemí, ještě nebyla zpracována. Věřím, že může být přínosem pro další rozvoj
mediální výchovy.
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1 Pojmy
Uchopit pojmosloví k tématu mediální výchovy není v německojazyčném prostředí snadné.
V odborné literatuře se i v dnešní době používá více pojmů, které se začaly objevovat
v mediálním kontextu postupně, a získávat tak své zastánce i odpůrce. Žádný z pojmů však
nemá jednoznačnou definici a každý autor je vykládá různě. Tato pestrost ukazuje pevné
ukotvení mediální výchovy a dlouhou tradici teoretických úvah více autorů. Pro účely
komparace je nutné vycházet z německojazyčných textů. Považuji tedy za nutné, pokusit
se o nastínění významu těchto různých pojmů, avšak upozorňuji, že jejich výklad se v jiných
pracích či literatuře může lišit. To naznačuje i následující citace: „Vztah mezi mediální
pedagogikou (Medienpädagogik), mediální didaktikou (Mediendidaktik), mediální
vzděláváním (Medienbildung) a mediální výchovou (Medienerziehung) je popsán různými
autory velmi odlišně (Tulodziecki 1997, Hug 2002, Tulodziecki a Herzig 2004, Spanhel
2006).“ (Zorn, 2010, s. 33).

1.1 Medienpädagogik
Pojem mediální pedagogika (Medienpädagogik) vznikl v 60. letech 20. století. Mediální
pedagogika byla silně orientovaná směrem ke konceptu tzv. Bewährpädagogik, tedy
ochranitelské pedagogice (Peschel, 2012). V dnešní době je však spojována spíše s dalším
zásadním pojmem – mediální gramotností (Medienkompetenz), která je jejím cílem. Podle
Markuse Peschela je „mediální pedagogika […] zastřešujícím pojmem, protože zahrnuje
naučení: mediální kompetence, obsahů odborné výuky, odborného učení (s médii) a další
oblasti, jako např. organizaci třídy, rituály a pravidla“ (Peschel, 2012, s. 69).

1.2 Medienerziehung
Chápání pojmu Medienerziehung má k samotnému termínu Medienpädagogik velmi blízko
(Zorn, 2010).
Mediální výchova dnes klade důraz na rozvoj mediální gramotnosti, včetně sociálních
a vzdělávacích složek. Peschel (2011) říká, že zásadní je především pedagogické
porozumění procesům sociální výchovy ve vztahu k nakládání s (novými) médii. Cílem
tohoto vzdělávacího procesu je pak mediálně zralý jedinec.
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Právě toto chápání mediální výchovy včetně jejího sociálního aspektu dalo vzniknout tomuto
pojmu Medienerziehung. Využití médií ve školách a dalších zařízeních je zásadní
pro dětskou socializaci, a to o to více, pokud děti nemají možnost využití médií doma.
Peschel (2012, s.70) říká, že: „všem dětem by měla být poskytnuta příležitost rozvíjet
mediální gramotnost, za druhé, zacházení s médii bez dozoru (a tedy obvykle bez následné
reflexe) je kontraproduktivní pro rozvoj mediální gramotnosti.”
Pod pojmem Medienerziehung se tedy rozumí mediální výchova orientovaná především
na praxi. Jedná se o předávání znalostí a dovedností v rámci vzdělávacího procesu, aby byl
každý jedinec schopen používat média nezávisle a kriticky.

1.3 Medienbildung
Termín Medienbildung (mediální vzdělávání) opět nemá jednoznačné pojetí. Jeho zastánci
se ale jeho užíváním snaží upozornit na fakt, že mediální pedagogika (Medienpädagogik) je
až příliš orientovaná na Mediální gramotnost (Medienkompetenz), na což nahlíží mnoho
autorů a autorek skepticky. Pojmem Medienbildung (mediální vzdělávání) tak chtějí
nasměrovat celý koncept od jednotlivých kompetencí směrem ke vzdělávacím cílům jako
takovým. Zorn popisuje dva hlavní argumentační proudy, zastávající zavedení pojmu
Medienbildung. První z nich staví právě na rozlišování mezi “zprostředkováním
kompetencí” a “podporou vzdělávání/výchovy”. Mediální vzdělávání by se tedy podle nich
nemělo omezovat pouze na zprostředkování kompetencí a využívání médií jako pouhých
nástrojů, nýbrž mělo by nabízet i další vzdělávací potenciál, tedy například poskytovat
podporu porozumění procesů zpětné vazby, schopnost kritického myšlení a sebevyjádření
a podobně. Druhý proud podporující koncept Medienbildung staví svou argumentaci
na vývoji samotných médií. Právě Nová média, jejich význam a specifické vlastnosti by
měly být v kontextu mediální výchovy v popředí. Zastánci kritizují, že současné
mediálně – pedagogické debaty i modely mediálního vzdělávání se zaměřují pouze
na tradiční média (Zorn, 2010).
Pojem mediální vzdělávání (Medienbildung) se tedy také zaměřuje na zprostředkování
jednotlivých mediálních kompetencí (jako je to u Medienerziehung), ale média jsou zároveň
chápána jako prostředek pro dosažení celostního vzdělání a vývoje člověka, a jako
neoddělitelná součást kultury a vzdělávání ve společnosti.
12

1.4 Medienkompetenz
I pojem mediální gramotnost (Medienkompetenz) je definován nekonzistentně a používá se
odlišně. Zorn upozorňuje na fakt, že laici jej často chápou jako schopnost být kompetentní
v médiích, jako např. tiskový mluvčí nebo politik. Firmy zase pod tímto pojmem skrývají
v pracovních inzerátech požadavek na schopnost ovládání různých softwarových
programů. Ani jedno však není cílem tohoto teoretického a vzdělávacího přístupu
(Zorn, 2010).
Pojem Medienkompetenz zavedl Dieter Baacke, který se inspiroval u lingvistických
a sociologických konceptů Habermase a Chomskyho a poprvé v roce 1973 použil tento
pojem ve své habilitační práci s názvem Kommunikation und Kompetenz. Baacke říká,
že „mediální gramotnost v podstatě neznamená nic jiného než schopnost aktivně využívat
všechny typy médií pro komunikační repertoár a repertoár chování lidí na světě“
(Baacke, 1996, s. 112).
V roce

1996

tyto

myšlenky

rozvinul

do

modelu

mediální

gramotnosti

(Medienkompetenzmodell), který se skládá ze čtyř dimenzí:
1. Mediální kritika
a) analytická
b) reflexivní
c) etická
Znalosti o médiích by měly mít neustále reflektovány a rozšiřovány. Na mediální vývoj
můžeme nahlížet kriticky pouze za předpokladu, že máme potřebné informace a znalosti
o jejich fungování.
2. Mediální nauka
a) informativní: znát média
b) nástrojová a kvalifikační: umět je obsluhovat
Získávání znalostí o soudobých médiích a mediálních systémech a jejich fungování.
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3. Užívání médií
a) receptivně a užitě
b) interaktivně
Kompetence užívání médií a následná reflexe, jakož i široká nabídka možností, jak média
využít interaktivně (např. natáčení videa, mobilní aplikace apod.)
4. Mediální tvorba
a) inovativní: změna a další rozvoj mediálního systému v rámci vytvořené logiky
b) kreativně: zdůraznění estetických variant
Mediální svět se neustále proměňuje, kompetence přispívat svým vlastním obsahem dále
inovuje mediální systém a každý se podílí na jeho formování.
Cílem zprostředkování mediálních kompetencí je podle Baackeho umožnění dobře
informovaného využití a zhodnocení médií a mediálních obsahů tak, aby byl jedinec schopný
se odpovědně zapojit do informační společnosti (Zorn, 2010).
Jak jsem již uvedla, právě podpora mediální gramotnosti se následně stala ústředním cílem
mediálního vzdělávání a považuje se dodnes za součást balíčku základních společenských
a kulturních kompetencí. Mediální gramotnost je chápána jako vedoucí pojem a centrální
teoretický koncept mediální výchovy.
Pojem mediální gramotnosti (Medienkompetenz) tak, jak ho chápe Baacke, se ale stal
i kontroverzním, a to především z důvodu, že je silně orientován na masmédia (noviny,
televize, rádio). Ukázalo se, jak moc jsou mediální kompetence závislé na stavu společnosti
a mediálním vývoji, a že je nutné je neustále aktualizovat. Baacke totiž ve svém konceptu
nezohledňuje Nová a digitální média a ač uvádí jako čtvrtou dimenzi mediální tvorbu, nijak
se nezabývá rozlišováním mezi tvorbou mediálního obsahu a tvorbou mediální technologie.
Isabel Zorn Baackův model kritizuje i pro nezohledňování emocionálního a afektivního
účinku, který je pro média ústřední (Zorn, 2010). Vlastní aktualizované modely dle Baackea
vytvořili i např. Groeben (2002), Pietraß (2006) nebo Pöttinger (2002), kteří zařazují třeba
kompetenci požitku z médií, kompetenci navrhovat média jako výraz své vlastní osobnosti
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a zájmů, zohledňují interdisciplinaritu nebo naopak pomíjejí technický aspekt a soustředí
se na společenský význam.
Zorn (2010) kritizuje, že jednotlivé modely, ač jich je nespočet, jen minimálně reflektují
počítače a digitální média. Například se v modelech vůbec neobjevují kompetence rozpoznat
softwarově generované požadavky nebo omezení, či s nimi dokonce nějak aktivně nakládat,
ani znalost technologických procesů, např. algoritmů.
K pojmu mediální gramotnosti se vyjádřila i Studijní komise německého Bundestagu v roce
1997. Mediální gramotnost podle ní nezahrnuje jen osvojení technických počítačových
znalostí, ale jedná se i o sociální kompetence, kompetence samostatně rozhodovat
či demokratické kompetence (Aufenanger, 1997). Pojmem se zabývala i National
Leadership Conference v roce 1993. V závěrečné zprávě je definováno, že by každý měl mít
možnost dekódovat, vyhodnotit, analyzovat a vyrábět tištěná a elektronická média
(Aufderheide, 1993).
Pro pochopení významu mediální gramotnosti nám může pomoci i pojetí Evropského
parlamentu. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o mediální
gramotnosti v digitálním prostředí říká, že: „mediální gramotnost znamená schopnost
samostatně používat různé sdělovací prostředky, rozumět jejich různým aspektům
a obsahům a kriticky je hodnotit i dále samostatně sdělovat v rozličných situacích, a dále
schopnost vytvářet obsahy sdělovacích prostředků a šířit je; kromě toho konstatuje,
že vzhledem k velkému množství dostupných pramenů rozhoduje schopnost cíleně vybírat
informace z přívalu údajů a obrazových informací nabízených novými sdělovacími
prostředky a tyto informace třídit“ (Úřední věstník Evropské unie, 2010).
Aktuální pohled na mediální gramotnost tak, jak jej chápe JFF – Institut
für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, představila Susanne Eggert, redaktorka
odborného časopisu merz – medien + erziehung. Medienkompetenz definují v institutu jako
komplexní vícedimenzionální schopnost. „Mediální gramotnost znamená být schopen
uchopit, kriticky reflektovat a hodnotit mediální vývoj. Mediální gramotnost znamená
schopnost vypořádat se s mediálními nabídkami a mediálním obsahem rozhodným,
kriticko – reflexivním způsobem s chutí. Mediální gramotnost umožňuje aktivní využití
médií jako komunikačního prostředku“ (Eggert, 2007).
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1.5 České ekvivalenty
A jak je to s pojmoslovím v České republice?
Jak již vyplývá z předešlého textu, Medienkompetenz je nahrazován pojmem mediální
gramotnost, která však taktéž zahrnuje jednotlivé kompetence. V dnešní době se čím dál více
klade důraz na různé typy gramotností, od té finanční, přes počítačovou po sociální. „Jednou
z takových „gramotností“ je i požadavek zvládnout žít s masovými a síťovými médii v éře
všeprostupující digitalizace, dokázat je ovládat a umět kriticky a s odstupem zvládat jejich
roli v každodenním životě” (Jirák, Pavličiková, 2013, s. 7). Ten je totiž, pokud žijeme
v otevřené společnosti, ovlivněn sociálními, ekonomickými či politickými aspekty, na které
právě média mají obrovský vliv (Jirák, 2006).
Ani v Česku není definice mediální gramotnosti a výchovy jednotná. Pod pojmem mediální
gramotnost „se zpravidla rozumí soubor znalostí a dovedností, které umožňují bezpečné,
aktivní a kontrolované (ve smyslu podřízené vědomé kontrole uživatele) užívání médií, jež
jsou v dané době a dané společnosti k dispozici. Za klíčové rozměry mediální gramotnosti
lze považovat
- vědomí nutnosti přístupu k médiím, veřejné i soukromé komunikace jako jedné z podmínek
kvalitního života ve společnosti,
- vědomí možností (a omezení) přístupu do těchto médií a osvojení si dovedností, které šanci
na přístup do médií, resp. Na participaci na veřejné komunikaci, zvýší,
- budování kritického odstupu od obsahů těchto médií a znalost komunikačních strategií, jež
tato média využívají k upoutání pozornosti a prosazení svých komunikačních cílů,
- povědomí o procesech a zákonitostech vytváření a výroby jednotlivých typů mediálních
obsahů a konvencionalitě mediální produkce vůbec,
- budování aktivní odpovědnosti za vlastní vstup do veřejného komunikačního prostoru
- znalost regulačních a autoregulačních opatření, která v dané době a daném prostředí
chování těchto médií upravují, a osvojení postupů, jimiž je možné dodržování těchto
opatření prosazovat“ (Jirák, Nečas, Šťastná, Zezulková, 2016, s. 6).
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Jako ekvivalent německé Medienpädogogik, Medienerziehung a Medienbildung funguje
v českém kontextu pojem mediální výchova, který je ukotven i v oficiálních dokumentech
jako je Rámcový vzdělávací program. Mediální výchova „je chápána jako výchova
k orientaci v masových médiích, k jejich využívání a zároveň k jejich kritickému
hodnocení” (Sochorová, 2016, s. 26). V pojetí Jiráka a Šťastné (2012, s. 67). „směřuje
[mediální výchova] k zajištění výchovy, resp. Vzdělávání, směřující k posílení „mediální
gramotnosti”, tedy získá(vá)ní specifické kompetence usnadňující a obohacující „život
s médii”, tedy vhodné užitečné a přínosné zapojení médií do života jednotlivce a společnosti
spojené s minimalizací rizik, která jsou s existencí a působením médií spojována (ať již
oprávněně či nikoliv).”
Jen ve výjimkách se v českém kontextu objevuje pojem mediální pedagogika, která
je chápána především jako mediální vzdělávání dětí a mládeže (Wolák, 2017). Podle
Sochorové „v našem prostředí představuje mediální pedagogika dosud ne zcela etablovaný
termín” a „postavení mediální pedagogiky uvnitř systému pedagogických věd není dosud
plně ustálené” (Sochorová, 2016, s. 27).

1.6 Shrnutí
Pro účely této práce nerozlišuji zmiňované německé pojmy, a to především z důvodu jejich
nejednotného výkladu a používání v německojazyčné literatuře. S pojmy Medienpädagogik,
Medienerziehung i Medienbildung nakládám jako se synonymy. V českém překladu
je nahrazuji pojmem mediální výchova, který je v českém kontextu etablován.
Je nutné doplnit, že mediální výchova je realizována na více úrovních. Dochází k ní
přirozeně skrz samotná média, na úrovni školního vzdělávání i mimoškolních aktivit
či během profesní odborné přípravy. Jirák a Pavličiková (2013, s. 9) pak doplňují,
že: „Mediální výchova by se měla zaměřovat na (a) děti, (b) učitele, a (c) dospělé, měla by
se stát celoživotním vzdělávacím procesem, měla by se stát výchovným fenoménem
doprovázející celý život jedince.”
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V kontextu této práce se zaměřuji na mediální výchovu jako systematické předávání znalostí
o médiích na školní úrovni. Toto předávání zahrnuje jisté aspekty, na kterých se většina
odborných definic shoduje, a ze kterých budu vycházet:
- Mediální výchova je součástí všeobecného vzdělávání a připravuje jedince na tzv. “život
s médii” (Bína, 2005).
- Základním východiskem je teze, že jedině pokud média poznáme, jsme schopni pochopit
smysl sdělení a adekvátně na něj reagovat. Sdělení totiž od média není možné oddělit
(Britský filmový institut, 1991, In: Jirák, 2006).
- Mediální výchova má za cíl vzdělat jedince v oblasti médií a posílit jeho mediální
gramotnost.
- Mediální gramotnost je výstupní kompetencí, díky které mediálně gramotný člověk:
- může využívat média ke vzdělání, pro zábavu i osobní rozvoj,
- je aktivní, emancipovaný, schopný mediálně jednat, samostatně se rozhodovat
a spoluvytvářet společnost (Schorb, 2010, s.10, In: Labischová, 2013),
- je při konzumaci a výběru mediálních obsahů více selektivnější a vnímavější,
- je schopen „kriticky filtrovat prezentované informace a rezistovat vůči negativním
vlivům médií, jako je manipulace konzumního chování pomocí reklamy aj. Průcha,
Walterová, Mareš, 1998, s.127” (Bína, 2005, s. 23),
- častěji se aktivně zapojuje do společenské komunikace a plní tak roli “dobrého
občana”. Ten se pyšní kvalitami jako chápání role médií v demokratické společnosti,
kritické myšlení, rozpoznávání cílů mediálních produktů, zájem o svět kolem sebe
a orientace ve veřejné sféře, k čemuž právě mediální výchova přispívá (Bína, 2005).
- Pro přispění k lepší úrovni mediální gramotnosti jedince má tedy mediální výchova za úkol
- rozšířit schopnosti jedince zacházet s médii;
- přiblížit, jak fungují mediální texty;
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- vysvětlit, jak se podílejí na vytváření významů;
- vyložit, jak fungují mediální organizace;
- popsat, jak se publikum zmocňuje mediálních produktů, technologií a institucí
a dodává jim význam (Britský filmový institut, 1991, In: Jirák, 2006).
Cílům mediální výchovy u jednotlivých konceptů mediální výchovy se věnuje následující
kapitola.

2 Didaktika mediální výchovy
2.1 Didaktické pojmosloví
Pro další zabývání se mediální výchovou na školní úrovni je potřeba porozumět základním
pojmům z pedagogické a didaktické oblasti.
„Výuka jako institucionalizovaná forma výchovy odehrávající se ve škole je forma
systematického, cílevědomého vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Výuka je chápána jako
systém, který zahrnuje proces vyučování, cíle výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty
a prostředky výuky, typy výuky, výsledky výuky” (Zormanová, 2012, s. 8).
Záměry této školní výchovy neboli vzdělávání, označujeme jako výchovně-vzdělávací cíle.
„Jsou to základní orientační body při přípravě a plánování vyučování” (Gošová, 2011).
Výchovně-vzdělávací

cíle

vyplývají

z

kurikulárních

dokumentů.

Kurikulum

je vícevýznamový široký pojem. „Pojem kurikulum není jednoznačně definován. Rozumí
se jím většinou celek učebního plánu a sled předmětů, specifické obsahy látky, souhrn
zkušeností, které získávají žáci, vyučovací metody, prostředky a pomůcky, které odpovídají
daným obsahům, adekvátní příprava učitelů” (Skalková, 2007, s. 77).
V České republice máme od školské reformy v roce 2005 tzv. dvoustupňové kurikulum,
které tvoří kurikulární dokumenty Bílá kniha (Národní program vzdělávání) a Rámcový
vzdělávací program (RVP) na státní úrovni a Školní vzdělávací programy (ŠVP) na úrovni
škol. V Německu fungují na státní úrovni Učební plány (Lehr- und Bildungspläne), na školní
úrovni pak školní programy (Schulprogramm). V mnoha spolkových zemích, jako
např. v Sasku, pak pracují ještě s konkrétními rozvíjejícími koncepty. „Konkrétní podoba
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kurikula vyrůstá ze společenských potřeb a úrovně kultury. Kurikulum tak reflektuje
aktuální stav společnosti, který se odráží ve fungování škol” (Sochorová, 2016, s. 9).
Ač jsou tedy cíle v těchto dokumentech popsány, záleží pouze na pedagogovi, jak s nimi
pracuje, jak si je konkretizuje a jakou jim přikládá váhu. Pro dosažení cílů je potřeba
aplikovat vhodnou výukovou metodu, tedy „uspořádaný systém vyučovacích činností učitele
a učebních aktivit žáka” (Zormanová, 2012, s. 15). Výukovým metodám a jejich klasifikaci
se věnuje především Josef Maňák (2003), který je klasifikuje dle aktivity a samostatnosti
žáků, dle pramene poznání nebo z hlediska fází výuky.
Jakým způsobem pedagog nakládá s cíli, jaké využívá metody a zkrátka jakým způsobem
vyučuje, lze analyzovat pod pojmem styl výuky, resp. vyučovací styl. Můžeme ho chápat
jako individuální a specifický způsob výuky, založeném na osobním chování pedagoga.
Jedná se o styl, který pedagog použije k přenosu dat žákům. Tento styl je ovlivněn hodnotami
pedagoga, vyučovaným předmětem, kurikulem nebo vzděláním pedagoga. Analýzou
vyučovacích

stylů

a

co

vše

na

ně

má

vliv

je

věnováno

mnoho

studií

na pedagogicko – psychologickém poli (Evans, Harkins, Young, 2008).

2.2 Realizace mediální výchovy na školní úrovni
Mediální výchova na školní úrovni může být realizována několika způsoby. Buď jako
samostatný předmět, nebo formou projektové výuky nebo semináře, či nejčastěji
integrováním tematických okruhů mediální výchovy do další výuky, tedy do obsahu
vyučovacích předmětů. Pastorová (2015) upozorňuje, že by v případě integrace měly být oba
obory rovnocenně prolnuté, aby se jeden nestával pouze nástrojem toho druhého. I z toho
důvodu je zásadní, aby měl pedagog dostatečné znalosti jak ve svém oboru, tak i v mediální
výchově.
V jaké formě je mediální výchova uskutečněna vytváří samozřejmě velké rozdíly, a to
především v časové dotaci věnované mediální výchově a z toho plynoucí možnost věnovat
se určitým tématům do hloubky a intenzivně. Některé z forem také umožňují využít návštěvy
institucí, workshopy mediálních odborníků apod. V kurikulárních dokumentech v obou
zemích není časová dotace stanovena a výuka je umožněna všemi možnými formami, může
docházet i k jejich kombinování. To doporučuje Jirák (2004). Pro integraci do jiných
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vyučovacích předmětů je dle jeho názoru ideální zařadit kritické čtení mediálních obsahů
i témata o médiích a jejich rolích ve společnosti v návaznosti na ekonomické, společenské
a politické jevy. Projektovou či specializovanou výuku je dobré využít pro praktické činnosti
či hlubší poznání médií a jednotlivých složek. Jakou z forem bude mediální výchova
uplatněna tedy záleží pouze na konkrétní škole a jejím vedení, jak bude konkrétně
realizována pak na samotném pedagogovi.
V Německu je nejčastěji mediální výchova zprostředkována v rámci jiného předmětu,
většinou hodin němčiny, umění, hudby nebo společenských věd (Barsch, Erlinger, 2002).
O podmínkách a průběhu realizace mediální výchovy na základních a středních školách
v České republice se dozvíme v tematické zprávě s názvem “Mediální výchova
na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018”, vydané Českou školní
inspekcí. Inspekce proběhla na 107 školách, na téměř 90 % z nich je prováděna mediální
výchova jako průřezové téma v různých předmětech, nejčastěji v českém jazyce,
informatice, občanské výchově/základech společenských věd a v cizím jazyce. Pouze
na 10 % škol je mediální výchova realizována jako samostatný povinný či nepovinný
předmět. 35 % škol využívá možnosti diskuzí s odborníky a exkurze do mediálních institucí,
27 % pak projektovou výuku. I samotní pedagogové (63 %) považují formu průřezového
tématu za ideální, výrazně méně pedagogů (17 %) preferuje projektovou výuku a jen
10 % pak samostatný předmět (ČŠI, 2018).

2.3 Role pedagoga
„Pozorování vztahu mezi vyučováním a učením se patří mezi centrální témata výzkumu
výuky. Charakteristika učitelů a znaky výuky patří mezi nejvýznamnější faktory vlivu
na školní vzdělávání” (Dalehefte et al, 2014, s. 245).
V posledních letech je význam pedagoga ve vývoji žáků a žákyň v rámci vzdělávacího
procesu opakovaně zdůrazňován. Učitel je totiž vedle studentů centrálním aktérem
vzdělávacího procesu a z toho důvodu i centrem pozornosti při výzkumech kvality výuky.
Již dlouho je známé, že za kvalitní výukou nestojí pouze pedagog, který má nejrozsáhlejší
a nejkvalitnější odborné vzdělání a bohaté znalosti (ačkoliv to je stále považováno
za předpoklad kvalitního vzdělávacího procesu), nýbrž že důležitou roli hraje i učitelovo
osobní pojetí výuky.
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„Učitelovým pojetím výuky rozumíme komplex pedagogických názorů, pedagogických
postojů a učitelových argumentů, které je zdůvodňují” (Mareš, 2013, s. 455). Podle
Mareše (2013) je pojetí výuky komplexním souborem, který se skládá z jednotlivých složek,
mezi které patří například pojetí učiva, pojetí vzdělávacích cílů nebo vyučovacích metod,
či dokonce pojetí sama sebe v roli učitele. Z toho vyplývá, že pojetí výuky se během života
a kariéry pedagoga mění a vyvíjí, spolu s jeho osobností a zkušenostmi. Pojetí výuky je tedy
velmi subjektivní a individuální dle konkrétního pedagoga.
Charakteristika faktorů ovlivňujících výkon učitele je komplexní, neboť učitelé zastávají
během vzdělávacího procesu více rolí, především roli učitele předávajícího znalosti a roli
průvodce, podporujícího potenciál žáků a žákyň. Jakou roli pedagog upřednostňuje, záleží
na jeho zaměření. Pokud se pedagog orientuje na předání učiva, jedná se tzv. o učitele
logotropního, pokud je orientován spíše na žáky a jejich učící proces, jedná
se o tzv. paidotropa (Sochorová, 2016). Aby pedagogové naplnili tyto vzdělávací cíle, u nás
podpořené Rámcovým vzdělávacím programem, musí pracovat v dobrých podmínkách, mít
vyjasněná osobní očekávání, uspokojené základní potřeby a kvalitní pracovní klima. Musejí
se také umět dobře adaptovat, neboť jsou neustále pod vlivem měnících se podmínek
i výukových a vzdělávacích trendů (Sochorová, 2016). Zmíněné aspekty a jejich naplnění
ovlivňuje a zároveň je ovlivňováno nejzásadnějším faktorem – motivací. „Pokud učitel nemá
žádnou motivaci, je nepravděpodobné, že by byl efektivním pedagogem” (Budi Utomo,
Hanggara, 2018, s. 334). Motivace a vidění smyslu v tom, co je náplní a cílem výuky,
je nezbytnou součástí efektivní a úspěšné výuky, neboť ovlivňuje styl výuky, přístup učitele
k výuce a výběr metod a tím i učící proces žáků a žákyň (Jiying, Hongbiao, 2016).
Ukázalo se tedy, že na koncepci výuky, na její výsledek, na reálné jednání učitele ve výuce,
na výběr výukových metod, na vnímání kurikula, žáků i cílů mají kromě znalostí
a dovedností učitelů/učitelek vliv také motivační a emoční prvky, jako je entuziasmus,
očekávání vlastní sebeúčinnosti a profesní samoregulace (Klusmann, Richter, 2014).
To potvrdil i výzkum Anny Zdráhalové z roku 2015, která se v rámci své diplomové práce,
věnovala implementaci průřezového tématu mediální výchovy na gymnáziích a provedla
rozhovory s jejich pedagogy. Z jejího výzkumu vyplývá, že pro efektivní uplatnění
průřezového tématu MV, jsou zásadní dva hlavní faktory. Za prvé přístup školy, tedy míra
podpory vedení školy, ochota, jednání apod. A za druhé právě přístup pedagoga.
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Učitelé, kteří v mediální výchově shledávají důležitost, jsou si vědomi cílů mediální
výchovy, sami se o ni zajímají a věnují se jí, se projevovali velkou snahou zařadit průřezové
téma MV do výuky, jsou ve své snaze aktivní, absolvují odborná školení nad rámec povinné
aprobace, do výuky začleňují pestré metody a využívají různorodé zdroje. Míra aktivity
pedagoga k uplatnění průřezového tématu MV ve své výuce a jeho činorodost a zájem dle
výzkumu klesá spolu se změnou smýšlení o mediální výchově a shledávání její
smysluplnosti (Zdráhalová, 2015).
Pojetí výuky, tedy to, jaké má pedagog názory, jak se staví k jednotlivým tématům, jaký má
vyučovací styl, jakým způsobem přemýšlí a zkrátka jaká je jeho osobnost, ovlivňuje
bezpochyby průběh i výsledek vzdělávacího procesu. O to více pokud se podíváme na vývoj
školství a vzdělávacích cílů. V dnešní době již nejsou formulované a normativizované jako
v minulé éře, neexistují pevně dané učební osnovy, naopak zde máme Rámcový vzdělávací
program, který umožňuje pedagogům do jisté míry volnost a svobodu a pojetí učitele hraje
o to významnější roli. To platí bezesporu i na konkrétním příkladu mediální výchovy.
Pedagog bez vlastní dostatečné úrovně mediální gramotnosti jen stěží může předávat obsah
svým studentům. „Pedagogové musí disponovat mnoha mediálně-pedagogickými
kompetencemi, aby mohli média didakticky využívat, rozvíjet a aplikovat” (Wetterich
a spol., 2014, s. 21). Mičienka a Jirák (2006, s. 20) doporučují pedagogům MV zaměřit
se na zkušenosti studentů, debaty s nimi a jejich zapojení do mediální tvorby, na využití
aktuálních událostí a mediálních obsahů a zařazení médií do více různých předmětů. Zásadní
je, aby pedagog nepředstíral znalost kompletního mediálního světa a otevřeně přiznal, pokud
mají studenti větší přehled či více zkušeností než on sám.
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2.4 Didaktické přístupy a koncepty
V české i cizojazyčné literatuře autoři rozlišují dva základní přístupy k mediální výchově,
a to tradiční přístup a teleologický. Tradiční přístup zahrnuje dva koncepty: kritickohermeneutický a learning by doing, které se liší pojetím cíle, kterého má mediální výchova
dosáhnout (Vránková, 2004a).
Při aplikaci kriticko-hermeneutického konceptu klade pedagog ve výuce mediální výchovy
důraz na kritickou reflexi, analýzu a interpretaci mediálních sdělení. Cílem takové MV
je tedy pochopení principů fungování médií jako takových, jakož i tvorba kritického myšlení
a reflexe při konzumaci jakýchkoliv mediálních obsahů. Ty jsou považovány za potenciálně
škodlivé (např. určitými propagačními či manipulativními technikami), proto když budou
příjemci, jakožto aktivní jedinci, schopni obsahy interpretovat, kriticky na ně nahlížet
a odhalit cíle i mechanismy jejich tvůrců, budou před jejich účinky ochráněni (Vránková,
2004a).
V praxi je taková výuka podle Vránkové zaměřena na skutečná média, se kterými jsou
studenti i v běžném životě v kontaktu. Mediální obsahy jsou jim proto blízké a oni
se orientují v kulturních kódech i vzorcích. Tím, že umějí analyzovat a interpretovat
mediální sdělení z jejich kulturního prostředí, která odráží jejich realitu, naučí se tím i lépe
porozumět vlastnímu světu a nahlížet na něj z jiného úhlu. Studenti se ve výuce věnují
fungování médií a jednotlivým procesům vlastnictví, distribuce, produkce i percepce
a analyzují a interpretují reklamy, obsahy sociálních médií i zpravodajství (Vránková,
2004b).
Druhým konceptem tradičního přístupu k výuce mediální výchovy je learning by doing,
který studenty připravuje na praktické zacházení s médii. Studenti se učí jednotlivá média
efektivně používat, tedy např. jak vyhledávat informace, upravovat fotografie, či jak vytvářet
vlastní mediální obsahy skrz všechny fáze samotné tvorby. Součástí takové výuky může být
školní časopis, školní rozhlas či tvorba školní aplikace. Podstatou tohoto konceptu
je myšlenka, že prostřednictvím vlastního zacházení s médii studenti sami odhalí a poznají
mechanismy jejich fungování (Vránková, 2004a).
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Na základě těchto dvou konceptů tedy můžeme mediální výchovu chápat jako výchovu
se dvěma hlavními cíli, a tedy i proudy. Na jedné straně je umění kritické reflexe mediálních
obsahů a ochrana před potenciálním nebezpečím, na druhé pak samotná schopnost nakládání
s médii v praxi. U kriticko-hermeneutického konceptu studenti získají teoretické znalosti,
které si prakticky vyzkouší a ověří při konceptu learning by doing (Vránková, 2004c).
Ideální výuka mediální výchovy tak zahrnuje oba koncepty, které tvoří jeden celek úspěšné
mediální výchovy s cílem vychovat mediálně gramotného jedince. Ten, jak uvádí
Aufderheide (1993, s. 9), „dokáže dekódovat, hodnotit, analyzovat a vytvářet jak tištěná, tak
elektronická média.“ Během tohoto procesu ještě rozvine mnoho dalších kompetencí, jako
např. komunikační schopnosti, poznání role v týmu, digitální kompetence, tvorba vlastního
názoru, schopnost argumentace i samotné kritické myšlení, které je předpokladem mediální
gramotnosti.
S vývojem digitálních technologií se změnilo dříve výrazné rozdělení rolí příjemců médií
a jejich tvůrců, na což reaguje nový přístup k mediální výchově. Teleologický přístup oproti
tomu tradičnímu počítá s tzv. prosumery2 a reflektuje pokrok v oblasti online konferencí,
virtuální reality, aplikací, počítačových her a multimédií obecně. „Mediální výchova v tomto
pojetí má za úkol zkoumat, analyzovat, rozvíjet a zdokonalovat nové možnosti, které
moderní informační a komunikační technologie otevírají na poli výuky a takzvaného
celoživotního vzdělávání (výukové aplikace, virtuální škola, virtuální univerzita)”
(Vránková, 2004a). Někdy bývá v tomto pojedí termín mediální výchova nahrazován
či doplňován názvem digitální výchova.

2

Jedná se o spojení slov „producer“ a „consumer“, tedy „producent“ a „konzument“, které označuje propojení
rolí uživatele a tvůrce obsahu. (Ritzer, Dean, Jurgenson, 2012)
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3 Mediální výchova v obou zemích
V této kapitole stručně představuji vývoj mediální výchovy v obou zemích a zaměřuji
se na její ukotvení v oficiálních kurikulárních dokumentech. Analyzuji pojetí MV dle
Rámcových vzdělávacích programů a dle Konceptu saského ministerstva kultury
(Ministerium für Kultus). Na závěr následuje jejich porovnání.

3.1 Vývoj mediální výchovy
Historický vývoj mediální výchovy není centrálním tématem této práce. Pro ukotvení
a zařazení do kontextu ale považuji za důležité zmínit zde ty nejpodstatnější historické
milníky v obou zemích. Historii MV v Německu českojazyčně kvalitně zpracovává zejména
diplomová práce Andrey Popovové “Vývoj mediální výchovy a gramotnosti v Německu”
z roku 2011 a vývoj v Česku pak rigorózní práce Radima Woláka “Mediální výchova
v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému” z roku 2017.
Vývoj a stav mediální výchovy je ovlivněn stavem samotné mediální scény, stavem
výzkumu na odborné úrovni a samozřejmě i politickou situací. Vývoj MV jde tedy ruku
v ruce s jednotlivými historickými událostmi, dobovou rétorikou, pohledem na vzdělávání,
na školství i samotná média. Můžeme říci, že mediální výchova tak do jisté míry odráží stav
samotné společnosti.

3.1.1 Česká republika
Počátky mediální výchovy v České republice a chápání jejího významu v rámci školního
vzdělávání jsou spojovány s Janem Amosem Komenským a jeho úvahami o předčítání novin
studentům, které jim měly přinést poučení a aktuální informace (Jirák, Šťastná, 2012).
Při vhledu do historie můžeme zajít ještě dále než do 17. století. Bína a kol. (2005) řadí
prvopočátky do katechismu katolické církve 15. a 16. století, tedy do období vzniku seznamů
zakázaných knih a cenzury mediálních obsahů ze strany církve.
Počátkem 20. století došlo i díky vzniku tehdejších „nových médií“ - filmu a rozhlasu
k dalšímu vývoji, „kdy docházelo k rozvíjení myšlenky, že obsah novin by měl být tématem
vyučované látky, a to převážně jako zdroj informací” (Sochorová, 2016, s. 28). K realizaci
těchto myšlenek přispěly v Československu noviny Duch novin, které přidaly rubriku
26

Noviny ve škole (Mičienka, Jirák a kol., 2006), a my tak můžeme sledovat první snahy
o integraci mediální výchovy do škol.
Slibný vývoj a zájem o média byl ukončen druhou světovou válkou a následnými
historickými událostmi. Pod vlivem komunistické strany byla otázka mediální výchovy
v České republice na nějakou dobu odsunuta, upozaděna (Jirák, Šťastná, 2012).
Diskuse a úvahy o mediální výchově se u nás vrátily až v 90. letech 20. století. V roce 1995
publikovali v Učitelských novinách důležitý článek Jirák a Šebesta, ve kterém zdůraznili roli
školy ve výuce mediální výchovy, definovali základní poznatky o médiích a dovednosti, jež
by měli žáci ve výuce získat (Wolák, 2017). V roce 1998 započal projekt „Příprava koncepce
mediální výchovy na českých školách” pod FSV UK, jehož úkolem bylo stanovení cílů
mediální výchovy, tvorba konceptu výuky, metod a didaktických materiálů (Adamcová,
2000/2001). Na přelomu století pak byly v rámci restrukturalizace vzdělávání a vzdělávacích
cílů vypracovány tzv. Rámcové vzdělávací programy (RVP), které v České republice
v pravidelných aktualizacích fungují dodnes. Mediální výchova byla do těchto programů
zavedena jako tzv. průřezové téma, tedy téma zásadní, interdisciplinární, ale bez vlastní
časové dotace.

3.1.2 Německo
Podobně jako u nás jsou za počátky mediální výchovy považovány texty Jana Amose
Komenského a cenzura ze strany církve. Za mediální výchovu můžeme označit již procesy
koncem 19. a počátkem 20. století, kdy v Německu začaly tzv. “bewahrpädagogigisch
orientierte Prozesse” (Peschel, 2012), tedy ochranitelská mediální výchova, která pohlíží
na lidi, zejména na děti a dospívající, jako na bezmocné oběti médií (Aufenanger, 1997)
a na média jako na potenciální nebezpečí pro jejich zdravý vývoj. Předmětem
Bewährpedagogik je vždy poslední „moderní“ médium (od brakové literatury, přes kina
a počítačové hry po sociální sítě) a hlavním cílem je tedy ochrana dětí a mládeže před
škodlivými mediálními vlivy (Schiefner-Rohs, 2013). Tento přístup byl přerušen obdobím
nacionálního

socialismu

a

nahrazen

tzv.
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propagando-indoktrinační

mediální

výchovou (propagandistisch-indoktrinäre Medienpädagogik). „Jedinou koncepcí této
pedagogiky bylo podporovat tyranii“3 (Schorb, 1995, s. 28).
Zkušenost z válečného období v Německu (podobně jako v dalších zemích) zásadně
ovlivnila další vývoj mediální výchovy. Uvědomění, jakou moc média mohou mít, jak
„jednoduše“ se stanou nástrojem ideologie a co může způsobit mediální propaganda,
zapříčinilo návrat k předválečné ochranitelské výchově, posílený rozvojem televize a snahou
chránit děti a mládež před násilnými obsahy (Sochorová, 2016).
Další vývoj mediální výchovy byl v obou částech Německa velmi odlišný. V bývalé NDR
byla média, stejně jako v jiných socialistických zemích, pod kontrolou, stejně tak školství
bylo řízeno centrálně dle ideologie a požadavků vedoucí strany Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands (SED) (Ježková, 2008). Na západě byla mediální výchova z velké části
formována pod vlivem Spojených států, její cíle se postupně změnily od “pouhé” ochrany
k výchově kritického a smysluplného užívání médií (Niklesová, 2007). „Z tohoto pojetí se
v sedmdesátých letech dvacátého století etabloval společensko-kritický směr mediální
pedagogiky, ve kterém je hlavním cílem takový recipient, jenž přistupuje k médiím aktivně
a využívá je pro svůj užitek” (Sochorová, 2016, s. 29).
Mediální výchovu poprvé představila Federální komise pro plánování vzdělávání
a financování výzkumu (BLK) již v roce 1987, v rámci koncepce vzdělávání v oblasti
informačních technologií. Tehdy poprvé byla mediální výchova zařazena do takového
dokumentu (BLK, 1995). Po roce 1990 nastala ve spolkových zemích bývalé NDR velká
reforma školství, spojená se změnou celkové struktury, kurikul i pedagogického přístupu.
Průcha (2002) upozorňuje na to, že spolkové země bývalé NDR prakticky převzaly
vzdělávací systém a jeho strukturu ze západního Německa, ačkoliv na některých místech si
zachovaly svoje specifika (Průcha uvádí příklad Saska a jeho integrierte Gesamtschule)
(Průcha, 2002, s. 50). V roce 1995 vydala zmiňovaná BLK rámcové podmínky pro výuku
mediální výchovy pro jednotlivé úrovně vzdělání, které ji definovaly prakticky jako
průřezové téma (téma důležité, ale bez vlastního předmětu, které by se mělo objevovat napříč
předměty v průběhu celého školního vzdělávání) a mediální výchova tímto byla zavedena

3

„Die einzige Konzeption dieser Pädagogik war die Stützung der Gewaltherrschaft.“ (překlad autorky)
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do škol (BLK, 1995). V jakém časovém horizontu a jakým způsobem bylo a dodnes je
v dikci jednotlivých spolkových zemí.
Významnou iniciativou je v poslední době manifest Keine Bildung ohne Medien, tedy Žádné
vzdělání bez médií, který vznikl v roce 2009 a za nímž stojí významní mediální teoretici,
například D. Spanhel, B. Schorb, H. Theunert nebo S. Aufenanger i mediálně-pedagogické
organizace. V roce 2011 se k manifestu konal i odborný kongres s více jak 400 odborníky.
Ve zprávě z kongresu se píše, že aktivita vznikla „na základě posouzení toho, že v posledních
20 až 30 letech byla realizována celá řada aktivit, projektů a pilotních projektů v oblasti
mediální výchovy, ale dosud se nepodařilo dosáhnout široké a udržitelné podpory
mediálních kompetencí a mediální výchovy. Existuje velký rozpor mezi obecnými
proklamacemi ve vládních prohlášeních („Mediální kompetence je ústřední klíčovou
kompetencí“) a mediálně-výchovou praxi ve většině institucích předškolní výchovy,
výchovy rodičů a rodinné výchovy, ve školách a na univerzitách, v mimoškolní práci s dětmi
a mládeží a ve vzdělávání dospělých a seniorů”4 (Botte a kol., 2011, s. 4).

4

„Dahinter stand die Einschätzung, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren zwar vielfältige medienpädagogische
Aktivitäten, Projekte und Modellversuche durchgeführt wurden, eine breitenwirksame und nachhaltige
Förderung von Medienkompetenz und Medienbildung aber noch nicht erreicht werden konnte. Es besteht eine
große Diskrepanz zwischen allgemeinen Proklamationen in Regierungserklärungen (»Medienkompetenz ist
eine zentrale Schlüsselkompetenz«) und der medienpädagogischen Praxis in den meisten Einrichtungen der
frühkindlichen Bildung, der Eltern-mund Familienbildung, in Schulen und Hochschulen, der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Erwachsenen- und Seniorenbildung.“ (překlad autorky)
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3.2 Ukotvení MV v oficiálních dokumentech
3.2.1 Ukotvení MV v oficiálních dokumentech v České republice
Mediální výchovu má v České republice na starosti Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, které (na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb) vydává již zmiňované
Rámcové vzdělávací programy (NÚV, 2012). Tedy kurikulární dokumenty státní úrovně,
které jsou zpracovávány pro jednotlivé obory vzdělání. „Tyto programové dokumenty
konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj
osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané
výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích
programů, včetně učebních plánů” (NÚV, 2012). Pro gymnázia (čtyřletá a vyšší stupně
víceletých), kterým se věnuje i tato práce, byl RVP G schválen 24. 7. 2007 (aplikován od září
2009) a stejně jako u jiných oborů vzdělání funguje v pravidelných aktualizacích dodnes.
Dokument definuje klíčové kompetence a dovednosti a formuluje očekávanou úroveň
vzdělání, kterou mají absolventi oboru dosáhnout.
V rámci RVP bylo definováno pět tzv. průřezových témat, mezi Osobnostní a sociální
výchovou, Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchovou a Environmentální výchovou je právě i Mediální výchova. „Průřezová témata
představují okruhy aktuálních problémů současného světa a tvoří povinnou součást
základního vzdělávání” (Sochorová, 2016, s. 8). Za cíl mají průřezová témata rozvoj
studentů po osobnostní a sociální stránce, měly by působit na jejich morální postoje,
proevropské a demokratické smýšlení, i formovat jejich hodnotový systém (RVP.CZ,
2014).
Mediální výchova jako průřezové téma bylo tímto definováno jako sociálně relevantní téma
a povinná součást vzdělávání. Toto ukotvení mediální výchovy je zásadní, nechává však
škole a jednotlivým pedagogům více či méně volný prostor pro její implementaci (tzn. v jaké
formě, zpracování, časové dotaci apod. by téma mělo být zprostředkováno). To, pro jakou
implementaci se škola rozhodne, musí definovat ve svém ŠVP – Školním vzdělávacím plánu
(VÚP, 2009).
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3.2.1.1 Cíle MV na Gymnáziích dle RVP
Zařazení mediální výchovy do RVP vychází z teze, že se v současné společnosti bez
orientace v mediálním prostředí neobejdeme. „Současný člověk musí být vybaven poznatky
a dovednostmi, které mu umožní orientovat se v masově mediální produkci, využívat ji,
ale nepodléhat jí” (RVP G, 2007, s. 77).
Ač se to možná po koronavirové pandemii a přesunu výuky do online prostoru začne pomalu
měnit a teleologický přístup získá více prostoru, vycházejí zatím Rámcové vzdělávací
programy z tradičního přístupu k mediální výchově. Dle RVP G má totiž mediální výchova
propojovat přístupy “dovednostní” a “vědomostní” (RVP G, 2007, s. 78). Konkrétně se píše,
že „mediální výchova se zaměřuje na to, aby v žácích – pomocí rozborů reálné mediální
produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků
o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě
nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup“
(RVP G, 2007, s. 77). Přístup tedy koresponduje s chápáním kriticko-hermeneutického
konceptu a learning by doing jako dvou částí a neoddělitelných konceptů ve výuce mediální
výchovy.
Dovedností a vědomostní složky MV zahrnují i tematické okruhy. V RVP G jich
je definováno celkem pět a měly by být v průběhu gymnaziálního vzdělání naplněny. Jakým
způsobem však záleží kompletně na škole. Jakou roli hrají média v naší společnosti by se
měli studenti dozvědět v okruhu “Role médií v moderních dějinách.” Okruh “Média
a mediální produkce” se zabývá primárně mediálním vývojem a vznikem mediálních
obsahů. Na jejich rozlišování a analýzu cílí okruh “Mediální produkty a jejich významy”.
Mediálnímu vlivu se věnuje okruh “Účinky mediální produkce a vliv médií” a samotným
publikem se zabývá okruh “Uživatelé” (RVP G, 2007, s. 81). RVP G dále nabízí možnosti
propojení konkrétních mediálních témat s ostatními společenskovědními předměty.
V dějepisu se například může výuka zabývat vývojem médií a historickými souvislostmi,
v českém jazyce lze uplatnit kritické čtení textu a ve společenskovědním základu se výuka
může zaměřit na moc médií a možnostech její kontroly (RVP G, 2007, s. 78).
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Mediální gramotnost je v RVP G zmíněna pouze jednou, a to v kontextu jejího dosažení pro
schopnost poučeně zacházet s médii. Následuje definice: „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). Konkrétní dovednosti či znalosti, ke kterým by díky mediální
výchově mělo dojít, jsou pak definovány pod pojmem “Přínos k rozvoji osobnosti žáka”
a týkají se opravdu spíše obecného rozvoje jedince, v souladu se zmiňovaným konceptem
“dobrého občana”, než médií, znalostem o mediálním prostředí a schopnostem s médii
nakládat. Příkladem uvedených přínosů průřezového tématu Mediální výchova je například
rozvoj schopnosti spolupráce, reflexe, orientace ve světě či vnímání vlastní autenticity (RVP
G, 2007, s. 79).

3.2.2 Ukotvení MV v oficiálních dokumentech v Německu, resp. Spolkové
zemi Sasko
Vzhledem k zaměření praktické části této práce na pojetí mediální výchovy dle pedagogů
na gymnáziích v Lipsku se dále budu věnovat pouze spolkové zemi Sasko. Bohužel není
vzhledem k rozsahu této práce možné představit ukotvení mediální výchovy v celém
Německu, a to z toho důvodu, že oblast školství spadá pod úřady a správu jednotlivých
spolkových zemí, a její zavedení v oficiálních dokumentech je tedy velmi rozdílné.
Spolková země Sasko (Freistaat Sachsen) sdílí s Českou republikou hranici a tím i část
novodobé historie jako součást bývalé NDR. Právě demonstrace v Lipsku, největším městě
spolkové země Sasko, odstartovaly roku 1989 masivní vlnu dalších protestů a přispěly
k pádu režimu v NDR i v tehdejším Československu (sachsen.de, 2021a).
Mediální výchovu v Sasku má na starosti saské Staatsministerium für Kultus, které
je zodpovědné mj. za vzdělání na všech úrovních vzdělávání, jakož i za tvorbu vzdělávacích
(učebních) plánů a rozvoje školství (sachsen.de, 2021b). V roce 2004 vznikly učební plány
(Lehrpläne) pro gymnázia, které byly v roce 2019 naposledy aktualizovány ve spolupráci
s Landesamt für Schule und Bildung. K aktualizaci došlo s cílem posílit politické vzdělání,
mediální výchovu a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (Reelfs, 2019). Ač tedy není
pojmenována přímo jako průřezové téma, je mediální výchova doporučena k mezioborové
32

výuce a v praxi se jedná prakticky o totéž. V učebních plánech jednotlivých předmětů
gymnázia můžeme vidět podporu mediálních kompetencí jako obecný vzdělávací cíl, jako
jeden z tematických okruhů pro zařazení do předmětů i jako tematickou dílnu k volnému
výběru (Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung, 2021).
3.2.2.1 Cíle MV dle konceptu saského ministerstva
Pro bližší pochopení vidění mediální výchovy očima Saského ministerstva nám pomůže
koncept „Mediální výchova a digitalizace ve škole“5, vydaný v listopadu 2017 v rámci
každoročního kurzu pro učitele „Podzimní akademie – Mediální výchova ve škole“. Tento
koncept popisuje konkrétní vzdělávací cíle pro jednotlivé úrovně vzdělání a představuje
oficiální pojetí mediální výchovy.
Koncept je uveden předmluvou Christiana Piwarze, saského ministra: „Náš každodenní
život se stává stále digitálnějším. Počítače, chytré telefony a tablety jsou součástí našeho
světa stejně jako internet a digitální televize. Je jedním z úkolů školy tuto realitu uchopit“6
(Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2017, s. 5). Již tento úvod předznamenává pojetí
koncepce, která je zahrnuta do saského kurikula. Je zaměřena na digitalizaci a mediální
výchovu, a to odděleně i v propojení. Právě digitalizace se totiž děje pomocí médií, z toho
důvodu je mediální výchova považována za klíčovou pro posílení celostního učení napříč
všemi obory (tamtéž, 2017).
Aby ministerstvo odůvodnilo takové pojetí mediální výuky, upozorňuje na konvergenci
médií a uvádí, že jako média je nutné zahrnout i ta digitální, neboť právě ty hrají jako nástroje
roli ve schopnosti lidí jednat a rozvíjet se. „Mediální výchova se proto zaměřuje na média,
která můžeme pocítit přímo nebo prostřednictvím jejich účinků ve světě naší společnosti.
Z toho důvodu je třeba média považovat za kulturní hodnotu a odkazovat na propojení
mediální výchovy s dalšími oblastmi vzdělávání“7 (tamtéž, 2017, s. 12).

5

„Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“
„Unser Alltag wird immer digitaler. Computer, Smartphones und Tablets gehören ebenso zu unserer Welt
wie Internet und digitales Fernsehen. Es ist eine der Aufgaben von Schule, diese Realität aufzugreifen.”
(překlad autorky)
7
„Der Fokus der Medienbildung liegt damit auf den Medien, die direkt oder über ihre Auswirkungen in der
Lebenswelt unserer Gesellschaft spürbar werden. Derart sind Medien als Kulturgut zu betrachten und
verweisen auf die Verbindung der Medienbildung mit anderen Bildungsbereichen.” (překlad autorky)
6
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V dokumentu se píše: „Mediální výchovu ve školách je třeba chápat jako strukturovaný,
pedagogicky podporovaný proces a úkol všech předmětů a každodenního školního života.
Novelou Saského školského zákona a strategií konference ministerstva kultury „Vzdělávání
v digitálním světě“ byla mediální výchova opět zdůrazněna jako interdisciplinární
vzdělávací cíl, a tedy úkol školního vzdělávání“8 (Sächsisches Staatsministerium für Kultus,
2017, s.18)
Koncept rozšiřuje obecný cíl vzdělání: získat schopnost odpovědně a kriticky jednat ve světě
s médii, zapsaný v saském školním zákoně a doplňuje jej o „získávání, klasifikaci, reflexi
a neustálé rozšiřování a využití mediálních dovedností jako:
a) vlastní kompetentní mediální jednání,
b) vytváření médií,
c) kreativní řešení problémů s médii,
d) sebeurčující učení za pomocí médií
e) kritické zacházení s médii“ (tamtéž, 2017, s. 20).
K naplnění těchto cílů mají pomoci 1) tři didaktické perspektivy a 2) kompetenční rámec.
Didaktické perspektivy, tedy to, jakým způsobem má mediální výchova ve školách dle
saského ministerstva nahlížet na jevy, situace a objekty, jsou následující: perspektiva
společensko-kulturní, která se zaměřuje na společenské a individuální využití médií,
především tedy na účinky médií. Klíčovou otázkou tedy je: Jak to působí? Perspektiva
technologická se zabývá funkčností, fungováním a alternativami médií. Zásadní otázka tedy
zní: Jak to funguje? Pohledem z perspektivy užití zjistíme, jakým způsobem každý jedinec
média vybírá, využívá i vytváří. Otázkou je tedy: Jak to využiji? Autoři těchto tří perspektiv
se tím vracejí k modelu mediální gramotnosti Dietera Baackea z roku 1996 a vycházejí z jeho

8

„Medienbildung in der Schule ist als strukturierter, pädagogisch begleiteter Prozess und Aufgabe aller Fächer
sowie des schulgemeinschaftlichen Alltags zu verstehen. Mit der Novelle des Sächsischen Schulgesetzes und
der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ ist die Medienbildung als
überfachliches Erziehungs- und Bildungsziel und damit Auftrag der schulischen Bildung erneut betont
worden.” (překlad autorky)
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čtyř kategorií: mediální nauka, kritika, tvorba a užívání médií, jak jsem popsala v první
kapitole “Pojmy”.
Kompetenční rámec zahrnuje šest kompetencí (dovedností), které by studenti měli získat:
1) hledání, zpracování a ukládání, 2) komunikace a spolupráce, 3) produkce a prezentace,
4) ochrana a bezpečné jednání, 5) řešení problémů a jednání, 6) analýza a reflexe. Tyto
kompetence jsou dále rozpracovány do jednotlivých podbodů, většina se úzce týká
schopností využívat digitální média, ukládat a analyzovat data, umět využívat různá digitální
prostředí, orientovat se ve zdrojích, pracovat s online nástroji umožňující spolupráci,
pohybovat se bezpečně na internetu a podobně (tamtéž, 2017, s. 38).
Naplnění těchto kompetencí by mělo vést ke splnění všech cílů mediální výchovy. Koncept
ministerstva dále popisuje, na co by se měly zaměřit jednotlivé vzdělávací stupně,
od předškolního po celoživotní. Pro středoškolský stupeň by měla být mediální výchova
založena na vzdělávacích cílech konkrétní školy a zohledňovat zájmy studentů. Především
by se mělo jednat o rozvíjení již dříve nabytých znalostí. Na odborných školách primárně
v propojení s oborovým zaměřením, na maturitních oborech zase s cílem zvýšit odborné
myšlení a způsob práce, s využitím digitálních médií.
Koncepce od saského ministerstva se věnuje i pedagogům a ostatním pracovníkům
ve školství. Zdůrazňuje, že je velmi důležité je v tomto procesu podporovat a nabízet jim
dostatečné další vzdělávání. „S rostoucí digitalizací se také vyvíjí role učitelů. Doprovodné
funkce učitelů nabývají na důležitosti. Vzhledem k rostoucí různorodosti skupin a také
s ohledem na inklusivní vzdělávání, je nutné vytvořit a zpřístupnit individuální vzdělávací
opatření. Digitální výuka zde může vytvořit potřebnou svobodu; stávající koncepty výuky
však musí být upraveny, aby byl potenciál digitální výuky efektivní“ (tamtéž, 2017, s. 25).
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3.3 Komparace přístupu k MV v obou zemích
Nejednotný vzdělávací systém pro všechny školy v Německu představuje největší rozdíl
v porovnání se stavem České republice, který plně podléhá Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy.
Na oficiální úrovni funguje ukotvení mediální výchovy v Sasku a Česku velmi podobně.
Kurikulární dokumenty existují na státní a školní úrovni a školní kurikula (ŠVP
a Schulprogramme) vypracovává každá škola samostatně. Státní dokumenty (RVP
a Lehrpläne) vypracovává v České republice Výzkumný ústav pedagogický a v Sasku Saský
státní institut pro vzdělávání a rozvoj škol (Sächsischen Staatsinstitut für Bildung und
Schulentwicklung). Oba dokumenty se ale věnují mediální výchově v rozdílné míře. RVP
popisuje MV jako průřezové téma se svými cíli, k tomu, jak MV vyučovat, a co by mělo být
jejím obsahem se nedozvíme v žádném jiném oficiálním dokumentu. V Sasku se naopak
v učebním plánu (Lehrplan) dozvíme poměrně málo a hlavně obecně. Mediální výchova tam
nemá svou vlastní kapitolu, je však zmíněna v plánech pro jednotlivé předměty jako obecný
vzdělávací cíl a dále jako možnost zařazení tématu ve výuce. Pro konkretizace ale slouží
právě výše uvedený koncept, který České republice úplně chybí.
Dle saského dokumentu můžeme vidět, že mediální výchova, stejně jako v jiných západních
demokratických zemích, je něco samozřejmého a koncept pojetí je “pouze” aktualizován
a přizpůsobován vývoji společnosti. Saský koncept je do hloubky rozpracován, propojení
s tématem digitalizace je vysvětlené a společné cíle i návrhy provedení opodstatněné.
Dokument velmi výrazně zdůrazňuje význam a podstatu mediální výchovy, je inspirativní
a obsahuje hojné odkazy na odbornou literaturu. Můžeme vidět, že se koncept snaží reagovat
na moderní dobu a potřeby současné společnosti. V době vzniku v roce 2017 například již
upozorňuje na význam digitalizace a soustředí se výhradně na digitální média a na jejich
užití v praxi. Dobře vyvažuje teoretickou stránku s praktickým využitím médií.
Ukotvení mediální výchovy v RVP oproti tomu působí mírně zastarale, zmíněna jsou
tradiční média typu televize či noviny, což už příliš neodpovídá současné době. Zcela
absentuje zmínka o digitálních a síťových médiích, jakož i důraz na jakékoliv digitální
kompetence. Zároveň je v rozporu s nejnovějšími mezinárodními trendy v MV (od zařazení
tabletů do výuky (Bastian, Aufenanger 2017), přes new media literacy (Ling, Der-Thanq,
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Jen-Yi, Tzu-Bin 2015) po virtuální realitu ve vzdělání (Buchner a kol. 2021) stále kladen
větší důraz na tzv. vědomostní část a z RVP G vyznívá, že ta dovednostní je pouze takovým
přídavkem, doplňkem. Je možné, že aktualizaci přispěje koronavirová zkušenost a postup
půjde podobným směrem jako u revize RVP pro základní školy pro období 2021-2023
v oblasti informatiky a digitální gramotnosti, jejíž podnětem byla právě potřeba modernizace
obsahu tak, aby odpovídal 21. století.

4 Metodologie
4.1 Výzkumné téma a cíle výzkumu
Ve své práci se zabývám pohledem pedagogů gymnázií v ČR a Německu na mediální
výchovu. Ukázalo se, že původní plán zaměřit se na střední školy celkově (tedy včetně
středních odborných škol a učilišť, resp. Berufsschulen), by nebyl v rámci této práce
realizovatelný, neboť vzdělávací systém v České republice a Německu je rozdílný a získaná
data by nebyla vhodná ke komparaci. Z toho důvodu se zaměřuji pouze na úroveň gymnázií.
Tento odklon od tezí se projevil i ve změně názvu mé práce. Vzhledem k tomu, že školní
vzdělávání a tvorba školních osnov je plně v gesci jednotlivých spolkových zemí a konkrétní
nahlížení a přístup k mediální výchově se liší, vybrala jsem si jako reprezentanta Spolkovou
zemi Sasko, která je nám historicky i geograficky blízká. Pro porovnání s Prahou, zástupcem
české strany, jsem zvolila Lipsko, kde jsem absolvovala studijní pobyt Erasmus+ a kde jsem
diplomovou práci konzultovala s Prof. Dr. Sonjou Ganguin z Institutu pro Komunikační
a Mediální vědu9 na Lipské univerzitě, která se mj. zaměřuje na mediální gramotnost.
Cílem výzkumu je porovnat vnímání mediální výchovy a přístup k ní mezi pedagogy
gymnázií v Praze a Lipsku. Jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, podoba mediální
výchovy na školách výrazně závisí na motivaci jejich pedagogů jako hlavních aktérů,
na jejich očekávání a smýšlení o ní. Pro další vývoj mediální výchovy je tedy nutné být
s jejich pohledem seznámen a vyvodit z něco potřebné závěry. Mediální výchova v Německu
stojí na pevných základech a má v České republice dobré jméno.
9

Institut der Kommunikations- und Medienwissenschaft, Universität Leipzig
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Již existují práce, které srovnávají historii mediální výchovy i které se zabývají jejím
současným stavem v obou zemích. Autorce ale není známo, že by někdy proběhlo srovnání
pohledu učitelů v Česku a Německu. Práce má tedy za cíl posloužit jako oboustranná
inspirace a podpora dalšího rozvoje mediální výchovy v obou zemích. Věřím, že může být
přínosem pro samotné pedagogy mediální výchovy, úředníky podílející se na tvorbě
institucionálního rámce pro její realizaci, pro školní zařízení i mediální vědce z obou stran
hranice.

4.2 Druhy výzkumu a metody
Ve výzkumné části této práce využívám smíšený výzkum, tedy kvantitativní i kvalitativní
šetření. Oba druhy výzkumu jsou ve své podstatě rozdílné a sledují jiné cíle. Kvantitativní
výzkum je považován za objektivní a spolehlivou metodu výzkumu, která nabízí rychlý sběr
dat. Získaná data jsou přesná a umožňují tak poměrně rychlou analýzu. Kvalitativní výzkum
je oproti kvantitativnímu označován za volnější a pružnější, neboť se výzkumník může
přizpůsobovat konkrétní situaci, výzkum vést libovolným směrem a spontánně reagovat.
U tohoto typu výzkumu je tazatel v bližším a delším kontaktu s respondentem a může tak
ve svém výzkumu zajít hlouběji než ve výzkumu kvantitativním. Z těchto důvodů je
kvalitativní výzkum považován za subjektivnější (Hendl, 2005).
Obě metody šetření ve své kombinaci nabízejí vhodný způsob pro komplexní zmapování
problematiky, kvantitativní výzkum umožní zobecnit sesbíraná data a získat přehled,
kvalitativní pak zaměřit se na konkrétní témata, zmapovat je hlouběji a porozumět jim.
V této práci využívám kvantitativní dotazníkové šetření. Základem dotazníkového šetření je
příprava a formulace otázek a jejich vhodné strukturování. Tazatel má následně možnost
výběru ze tří metod sběru dat, a to CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing),
při kterém se osobně setká s respondenty a elektronicky zaznamenává jejich odpovědi, CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing), kdy se respondentů dotazuje telefonicky
a taktéž sám zaznamenává odpovědi, či CAWI (Computer Assisted Web Interviewing),
ve které tazatel využívá elektronický dotazník, který respondentům rozešle, a do kterého
respondent sám odpovědi zaznamenává. Tuto metodu sběru dat jsem si vybrala pro své
dotazníkové šetření, neboť nabízí v dnešní době nejsnadnější a nejlevnější možnost.
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Protože jsem oslovovala respondenty ze zahraničí, a to navíc v době pandemické situace,
rozhodla jsem se pro formu rozhovoru přes online platformu Zoom.
Vzhledem k cíli práce (porovnat pohled pedagogů v Lipsku a Praze) a kvůli nízkému počtu
respondentů dotazníkového šetření jsem kvantitativní výzkum doplnila kvalitativními
polostrukturovanými rozhovory, které získaná data z dotazníkového šetření doplnily
a představily na konkrétních reálných příkladech.
Konkrétně jsem tedy ve výzkumné části této práce provedla dotazníkové šetření mezi
pedagogy mediální výchovy na gymnáziích v Lipsku a data z tohoto empirického dotazníku
jsem komparovala s daty ze sekundárního dotazníku. Tímto dotazníkem a zároveň
podkladem pro můj výzkum je výzkum Stav výuky mediální výchovy na středních školách
v Praze (MEDIAN, 2018a). Ten se totiž jako jediný z veřejně dostupných výzkumů zabývá
výlučně pohledem pedagogů, nikoliv stavem mediální gramotnosti či pohledem samotných
studentů. Druhou částí mého výzkumu jsou polostrukturované rozhovory, které jsem
realizovala online přes platformu Zoom s vyučujícími mediální výchovy na gymnáziích
v Praze a Lipsku. Následovala komparace všech získaných dat a tvorba závěrů.
Bližší informace k metodám všech výzkumných částí, sběru dat a podobně se věnuji
v jednotlivých podkapitolách.
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4.3 Výzkumné otázky
Cílem této práce je zjistit, jak nahlížejí pedagogové gymnázií v Česku a Německu
na mediální výchovu, a to na příkladu pedagogů gymnázií v Praze a Lipsku, kteří mediální
témata vyučují. Pro výzkumnou část mé práce jsem si stanovila tři hlavní otázky.
1) JAKÉ JSOU PREDISPOZICE UČITELŮ PRO VÝUKU MEDIÁLNÍ VÝCHOVY?
Jaké mediální chování, postoje a návyky mají učitelé MV?
Jaké jsou jejich pedagogické zkušenosti a vzdělání v oblasti mediální výchovy?
2) JAKÁ JE MOTIVACE UČITELŮ PRO VÝUKU MEDIÁLNÍ VÝCHOVY?
Považují učitelé MV za důležitou a proč se jí věnují?
Jaké cíle má dle učitelů MV?
Jaká témata jsou dle učitelů zásadní?
3) JAKÉ JSOU PRAKTICKÉ MOŽNOSTI A POSTUPY VÝUKY MEDIÁLNÍ
VÝCHOVY V OBOU ZEMÍCH?
V jakém formátu je MV vyučována a jak na to nahlížejí učitelé?
Jaké metody a materiály učitelé k výuce MV využívají?
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5 Výzkumná část 1: dotazníkové šetření Praha
Jako podkladový materiál slouží již provedený výzkumu s názvem Stav výuky mediální
výchovy na středních školách v Praze, který pro program Jeden svět na školách realizovala
na přelomu roku 2017/2018 agentura MEDIAN. V této kapitole představím samotný
program a výsledek mé analýzy dat z těchto sekundárních dotazníků.

5.1 Jeden svět na školách
Jeden svět na školách (JSNS) je vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, což je
„nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti
a solidarity“ (Člověk v tísni, 2021), založena v roce 1992. Ač je známá primárně jako
humanitární organizace, jejím cílem je i podpora občanské společnosti a „svobodných
a odpovědných lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují
k informacím a názorům a chtějí ovlivňovat život společnosti“ (tamtéž, 2021). Právě zde leží
základy vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který byl založen v roce 2001 a jeho
vizí je podpora mladých lidí. Jeden svět na školách je financován programem Evropské Unie,
Ministerstvem kultury, Hlavním městem Praha, nadačními fondy i jednotlivými dárci.
V rámci programu vznikl portál JSNS.CZ, který je veřejně přístupný a zdarma nabízí
dokumentární filmy a metodické materiály, které mohou pedagogové využít ve výuce.
K nim JSNS nabízí i vzdělávací semináře pro vyučující. V rámci programu JSNS se také
školy mohou účastnit dopoledního promítání festivalu Jeden svět, vzdělávacích seminářů,
či se podílet na dalších dílčích projektech, např. Studentských voleb nanečisto (Vzdělávací
program JSNS, 2021a).
Jedním z dílčích projektů programu Jeden svět na školách je Mediální vzdělávání,
se sloganem “Rozvíjíme mediální gramotnost žáků”. Z jakých myšlenek tým JSNS vychází
a jaké konkrétní aktivity nabízejí, je veřejně dostupné v brožuře “Mediální vzdělávání”
z roku 2019, v aktualizaci z roku 2020 (Vzdělávací program JSNS, 2021b).
Ředitel a zakladatel programu Jeden svět na školách Karel Strachota upozorňuje
na důležitost mediálního vzdělávání v dnešní době, protože „internet je nesrovnatelně
dostupnější, digitální technologie prostupují našimi životy, sociální sítě se staly opravdovým
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fenoménem, nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru…“ (Člověk v tísni,
2019, s. 3). Mediální vzdělávání by tak mělo mít za cíl naučit mladé lidi pracovat
s informacemi, orientovat se v mediálním prostoru a kriticky na něj nahlížet a zároveň umět
média a moderní technologie využívat i ve svůj prospěch (tamtéž, 2019). Pohled pana
Strachoty, resp. týmu projektu Mediální vzdělávání, se tak prakticky shoduje s pohledem
ukotveným v českém RVP.
Vedle již zmiňovaných audiovizuálních lekcí, tedy dokumentárních filmů a podkladů
pro pedagogy jsou na portálu JSNS k nalezení i výukové plány, materiály pro výuku prvního
stupně ZŠ, příručky a metodiky, webová aplikace pro testování mediální gramotnosti
a interaktivní plakáty. JSNS zároveň organizuje „Týdny mediálního vzdělávání” a soutěž
„Hledá se novinář” pro studenty, jakož i zmiňované vzdělávací semináře pro pedagogy.
Další činností projektu Mediální vzdělávání jsou pak právě mediální výzkumy. Zatím
proběhly tři: V roce 2017 byl zveřejněn výzkum Výuka mediální výchovy na středních
školách, v roce 2018 pak Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím,
a právě Stav výuky mediální výchovy na středních školách v Praze. Všechny tyto výzkumy
byly provedeny agenturou MEDIAN a jejich závěrečné zprávy jsou volně dostupné na webu
JSNS.CZ (Vzdělávací program JSNS, 2021c).

5.2 Výzkum “Stav výuky mediální výchovy na středních školách v Praze”
Agentura MEDIAN, s.r.o. je soukromá společnost, která se věnuje výzkumu médií,
veřejného mínění a trhu již od roku 1993. Zadavatelem výzkumu byl v tomto případě tedy
program Jeden svět na školách, prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Jako u každého
takového výzkumu musíme zohlednit cíle samotného zadavatele, neboť ten vždy vychází
z vlastního zájmu a potřeb.
Výzkumné otázky i informace a metodologii výzkumu čerpám ze závěrečné zprávy. Jsem
si vědoma, že závěrečné zprávy tohoto typu jsou tvořeny pro veřejnost a mediální prezentaci
programu a výsledná data tak mohou být mírně zkreslena a zjednodušena pro snadnější
a efektnější prezentaci. Sbíraná data proto nebudu přebírat ze závěrečné zprávy, nýbrž
z dokumentu ve formátu XLS, který nabízí získaná data v syrové podobě a který mám
k dispozici od JSNS. Data zpracovávám samostatně, jakož i závěry výzkumu.
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5.2.1 Metoda výzkumu a sběr dat
Agentura MEDIAN provedla pro JSNS kvantitativní výzkum metodou dotazníkového
šetření. Jednalo se o samovyplňovací online dotazník, tedy metodu CAWI. Otázky výzkumu
jsou částečně otevřené, převládají ale otázky s možností výběru z šesti až čtrnácti variant,
často s možností svůj výběr komentovat či upřesnit. Dotazník je rozdělen do dvou částí,
první obsahuje dvacet dva otázek, následuje Sekce 2 s pěti otázkami. Vzhledem k cílům
a výzkumným otázkám mé práce jsem nevyužila data ze všech pokládaných otázek, nýbrž
jsem se zaměřila pouze na sedmnáct z nich, které jsou pro zodpovězení stanovených cílů
relevantní.
Dle informací JSNS byly osloveny všechny střední školy v Praze dle Rejstříku škol
a školských zařízení, který je veřejně dostupný na webu MŠMT ČR. Každá střední škola tak
měla možnost oslovit své pedagogy mediální výchovy a výzkumu se zúčastnit. Důležitý je
dodatek, že: „Do výběru byly zahrnuty pouze školy, kde se mediální výchova vyučuje“
(MEDIAN, 2018a, s. 4).

5.2.2 Výzkumný vzorek
Výzkumu se v období od 7. 12. 2017 do 26. 1. 2018 zúčastnilo dvacet devět pedagogů,
z nichž patnáct vyučuje na gymnáziu, dvanáct na střední odborné škole a dva na středním
odborném učilišti v Praze. Já se ve své práci zaměřuji pouze na gymnázia, relevantní jsou
pro mě tedy odpovědi pouze patnácti respondentů/respondentek, jejichž charakteristiku
uvádím v následující tabulce:
Celkem

Počet

Praha

Gymnázium ženy

muži

20-30

31-40

41-50

51-60

nad 60

let

let

let

let

let

15

15

15

11

4

2

3

4

4

2

100 %

100

100 %

73

27 %

13 %

20 %

27 %

27 %

13 %

respondentů

v%

%

%

43

6 Analýza dat z dotazníkového šetření mezi pedagogy pražských
gymnázií
6.1 Jaké jsou predispozice učitelů pro výuku mediální výchovy?
Jak vyplývá z teoretické části, je pro praxi mediální výchovy mimořádně důležité mediální
chování daného pedagoga, neboť jeho osobní chování, smýšlení a návyky v této oblasti
přímo i nepřímo ovlivňují způsob výuky a výběr témat i informací, které žákům
zprostředkovává, jakož i aktivit, které ve výuce využívá. Jak tomu je, ověřuji v této
výzkumné otázce.
Jak plyne z uvedeného dotazníku Člověka v tísni, využívají gymnaziální učitelé MV v Praze
pro svou denní komunikaci nejčastěji e-mail, případně mobilní telefon. Nejméně oblíbený
je naopak Twitter a Instagram (Graf 1). Informace o dění v ČR i ve světě získávají nejčastěji
z online zpravodajských serverů (87 %) a televize (67 %), 73 % respondentů sleduje
veřejnoprávní televizi (ČT) často, zbylých 27 % občas (Graf 2). Pouhých 33 % však vysílání
ČT určitě důvěřuje, 47 % svou důvěru zvažují a 20 % se přiklání spíše k nedůvěře.
Informace a zprávy respondenti nejméně čerpají ze zábavních a bulvárních deníků
(87 % zřídka či vůbec) a alternativních webů10 typu Parlamentní listy či Aeronet
(73 % zřídka či vůbec). S důvěrou v tato média je to obdobné – všechny odpovědi se
pohybují na škále od spíše po určitě nedůvěřuji (Graf 3).

10

Pojem „alternativní weby“ je součástí dotazníku Člověka v tísni. Z toho důvodu jej zachovávám i v tomto

textu, ačkoliv by jiné označení (např. „dezinformační weby“) bylo vhodnější.
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Graf 1: N=15 respondentů, údaje v %

Graf 2: N=15 respondentů, údaje v %
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Graf 3: N=15 respondentů, údaje v %

Necelá polovina respondentů (47 %) jsou zkušení pedagogové s praxí více než 15 let.
40 % respondentů se věnuje mediální výchově 6 až 10 let, což zhruba odpovídá zavedení
mediální výchovy do RVP (Graf 4). Pedagogové, kteří se mediálním tématům ve výuce
věnují, nejčastěji vyučují český jazyk (73 %) a občanskou výchovu či základy společenských
věd (67 %). 33 % pedagogů dokonce vyučuje mediální výchovu jako samostatný předmět
či seminář (Graf 5). 60 % respondentů se zúčastnilo odborného kurzu či semináře se
zaměřením na média, či mediální výchovu, 78 % z nich se účastnilo více než jednoho
takového, 44 % v celkovém rozsahu 5-10 hodin.
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Graf 4: N=15 respondentů, údaje v %

Graf 5: N=15 respondentů, údaje v %
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6.2 Jaká je motivace učitelů pro výuku mediální výchovy?
Jak jsem uvedla v kapitole Didaktika mediální výchovy, jak samotní pedagogové uvažují
o vyučovaném předmětu, o jeho cílech a významu, hraje zásadní roli pro kvalitu a průběh
takové výuky. Zásadní je i důvod, proč se mediální výchově věnují. Pouze jeden respondent
se odkazuje na rozhodnutí vedení školy, většina (73 %) ale cítila potřebu rozvíjet u studentů
mediální gramotnost a u necelé poloviny respondentů (47 %) hrál roli jejich osobní zájem
o mediální témata a touha je vyučovat (Graf 6).

Graf 6: N=15 respondentů, údaje v %

Na škále od 1 (velmi důležitá) do 5 (zcela nedůležitá) uvedlo 60 % respondentů hodnotu 1,
tedy velmi důležitá. 27 % zvolilo hodnotu 2 a 13 % respondentů pak hodnotu 3.
Otázku „Co považujete za cíl/e mediální výchovy?” s možností napsat libovolný názor,
nechali dva respondenti nezodpovězenou. Ostatní odpovědi si sobě byly velmi blízké.
Dle pedagogů je cílem primárně rozvoj kritického myšlení a orientace v mediálním
světě, porozumění fungování médií a jejich účinkům a práce s informacemi. Uvedené cíle
jsou kompletně v souladu s cílem stanoveným v RVP G, žádný respondent však neuvedl
praktické využívání médií, tedy vlastní tvorbu. Pro připomenutí: „Mediální výchova
se zaměřuje na to, aby v žácích – pomocí rozborů reálné mediální produkce
a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování
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médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat
s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup“ (RVP G,
s. 77).
Pro ukázku vybrané odpovědi pedagogů:
Kritické myšlení, orientovat se v mediálním prostoru, umět ověřovat informace, orientovat
se ve světě médií, chápat moc mediálního a filmového vyjadřování, kriticky vnímat informace
sdělené obrazem a slovem.
Rozumět fungování médií, rozlišit důvěryhodnou a nedůvěryhodnou informaci, zacházet
s informací, odhalit prvky manipulace v mediálním sdělení…
Pracovat s informacemi, odhalit neúplné či zkreslené informace.
Porozumět fungování médií, jejich vlivu na naše vnímání světa, způsobům, jak na nás působí.
S tímto pohledem na cíle mediální výchovy koresponduje i výběr tří nejdůležitějších
mediálních témat, taktéž k volnému vypsání. Největší zastoupení mají témata, která se týkají
manipulace, propagandy, fake news a hoaxů a s tím související témata ověřování
zdrojů, porozumění a orientace v textu, a vyhledávání a práce s informacemi. Následují
témata ohledně fungování médií a jejich funkce. 93 % pedagogů se ve výuce věnuje
i aktuálním společenským tématům. Mezi uvedenými příklady se v 58 % objevují události
týkající se voleb, vlády ČR a politickému dění. Ojediněle také téma migrace (8 %) či témat
„Me too“ a genderu. Volba v otevřené otázce se potvrdila i ve výběru témat z nabídky.
93 % respondentů uvedlo, že se pokaždé nebo téměř pokaždé věnuje tématu manipulace
a propagandy, 87 % pak mediální realitě, tedy tomu, jak vznikají mediální sdělení, jejich
vztahu k realitě a co ovlivňuje jejich podobu (Graf 7).
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Graf 7: N=15 respondentů, údaje v %

6.3 Jaké jsou praktické možnosti a postupy výuky mediální výchovy
v obou zemích?
Víme, jak by výuka mediální výchovy měla probíhat dle státních kurikul. Jakou představu
ale mají samotní pedagogové a jak je to ale ve skutečnosti? V jakém formátu je vyučována
a jaké aktivity pedagogové využívají? Na to se zaměřím ve třetí podkapitole.
Jak by se mediální výchova měla vyučovat se pedagogové úplně neshodnou. 60 % je pro
povinnou výuku MV jako průřezového tématu ve více předmětech, což odráží i současnou
realitu. 27 % preferuje výuku MV jako povinného samostatného předmětu. A zbývajících
13 % pak považuje za ideální formu volitelný předmět či seminář. S volbou formátu pak
automaticky

souzní

i

výběr

hlavního

aktéra,

který

by

měl

stát

v

čele

mediálně- pedagogického procesu. Ani tam ale pedagogové nenacházejí shodu. Na výběr
měli ze tří možností: a) s mediálními tématy by žáky měli seznamovat vyučující různých
předmětů (např. českého jazyka, dějepisu, informačních technologií, ...); b) vyučující, kteří
se na výuku mediální výchovy specializují (v grafu pojmenováno “vyučující
specialista”); c) lidé z praxe (mediální odborníci, novináři apod.) V následujícím grafu (Graf
8) vidíte, jak poměrně rozdílné jsou odpovědi u pedagogů – zastánců stejného formátu
výuky.
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Graf 8: N=15 respondentů, údaje v %

Ve skutečné praxi pražských gymnázií se témata mediální výchovy objevují
v 67 % v hodinách českého jazyka a v 53 % v občanské výchově/ZSV. 34 % pedagogů
vyučuje mediální výchovu jako samostatný předmět či seminář (Graf 9), výsledky
samozřejmě odpovídají datům o osobnosti pedagoga a jeho vyučovaných předmětech
(Graf 5).
Ve svých hodinách se pedagogové MV nejčastěji věnují analýze mediálních sdělení (80 %)
a vytvářením mediálních produktů, jako např. reklam či mediálních zpráv (67 %). Pouze
13 % respondentů využilo externí projekt, zaměřený na mediální výchovu, konkrétně
semináře od neziskové organizace Post Bellum (Graf 10). K oblíbené aktivitě analyzování
mediálních sdělení pedagogové s oblibou (73 %) využívají aktuální mediální produkty, tedy
články, reklamy či videa. Často využívané (60 %) jsou i filmy a dokumenty o médiích,
67 % respondentů, kteří s filmy pracují, se odkazují na portál JSNS.cz. Občas pedagogové
využívají také učebnice, didaktické příručky i odbornou literaturu. Zmiňovaní autoři jsou
např. Mičienka a jeho Rozumět médiím, či Základy mediální výchovy ve spolupráci
s J. Jirákem. Velká část pedagogů (60 %) si také vytváří vlastní materiály, nejčastěji
pracovní listy.
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Graf 9: N=15 respondentů, údaje v %

Graf 10: N=15 respondentů, údaje v %
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6.4 Shrnutí závěrů výzkumu
Mediální výchova je vyučována na pražských gymnáziích jako průřezové téma ve více
předmětech, nejčastěji v hodinách českého jazyka a občanské výchovy/ZSV. Zdá se,
že většina pedagogů je s tímto formátem spokojena a považuje jej za ideální i do budoucna.
V hodinách pedagogové nejčastěji tematizují manipulaci, propagandu, fake news, práci
se zdroji a informacemi, a se studenty se věnují analýzám a tvorbě mediálních obsahů. Dle
výsledných dat totiž za hlavní cíl považuje většina pedagogů rozvoj kritického myšlení
a za osobní motivaci potřebu rozvíjet u studentů mediální gramotnost. Pro výuku často
využívají aktuální mediální produkty, které získávají z online zpravodajských webů
a televize. V soukromém životě běžně využívají e-mail a mobilní telefony, téměř vůbec pak
Instagram či Twitter. Nekonzumují ani bulvární deníky či alternativní weby, důvěřují
především zpravodajským deníkům (MF Dnes, LN, Právo, Deník) a online zpravodajským
serverům (iDNES, Novinky, Aktuálně, apod.). Pedagogická praxe více jak poloviny
respondentů činí více jak 15 let, 40 % vyučuje mediální výchovu 6-10 let. 60 % z nich
absolvovalo další vzdělávání na mediální či mediálně-pedagogická témata, nejčastěji
v rozsahu 5-10 hodin.

7 Výzkumná část 2: dotazníkové šetření Lipsko
Ve svém dotazníkovém šetření jsem se zaměřila na pedagogy mediální výchovy
na gymnáziích v Lipsku.

7.1 Metoda výzkumu a sběr dat
Aby byla data z tohoto empirického dotazníku vhodná ke komparaci se sekundárními daty
prezentovanými v kapitole 7, převzala jsem relevantní otázky (na základě stanovených cílů
práce) z podkladového výzkumu Stav výuky mediální výchovy na středních školách v Praze
a v německém překladu a občasné úpravě pro německý kontext (úprava školních předmětů
dle německé praxe; uvedení druhů médií bez konkrétního názvu média) jsem je využila pro
vlastní dotazníkové šetření. Toto šetření mělo podobu online dotazníku metodou CAWI
na bezplatném serveru Survio.com, jehož součástí bylo dvacet pět otázek, z toho dvacet dva
uzavřených (z nichž u šesti otázek mohli respondenti konkretizovat či okomentovat svůj
výběr) a tři otevřené. Výběr respondentů proběhl následovně: dle veřejného oficiálního
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seznamu všech středních škol na městské doméně www.leipzig.de jsem si vybrala pouze
Gymnasien, které jsou vhodnými alternativami českých gymnázií. Následně jsem
si vytvořila seznam škol a na jejich webových stránkách dohledala kontakty na vedení školy
či sekretariát. Z celkem dvaceti šesti škol vedených jako gymnázia jsem musela vyřadit čtyři
z nich z důvodu, že se jedná o Waldorfské školy a Montessori školní centra a jejich data by
nebyla vhodná ke komparaci. Následně jsem e-mailem oslovila všech dvacet čtyři gymnázií
s žádostí o předání dotazníku vyučujícím mediální výchovy, a to celkem ve čtyřech
opakováních: 4. 3. 2020, 2. 10. 2020, 3. 11. 2020 a 6. 12. 2020.
Nejvyšší počet odpovědí, od třinácti respondentů, jsem získala mezi 4. - 30. březnem 2020.
V dubnu a květnu 2020 jsem se gymnázia snažila nárazově telefonicky kontaktovat,
což se ukázalo jako nevhodný postup. V tomto období docházelo střídavě k uzavírce škol
a opětovnému návratu studentů do škol i k přípravě upravené verze maturitních zkoušek,
což bylo ve spojení s obecnou pandemickou situací pro pedagogy období velkého tlaku
a školy nebyly mé žádosti o šíření dotazníků příliš otevřeny. Další odpovědi jsem tedy
získala až v říjnu 2020, oslovení v listopadu a prosinci se nesetkalo s žádnou reakcí. V únoru
2021 jsem získala kontakty na zaměstnance gymnázií v Lipsku od paní Barbary Wicke, která
pracuje jako Schulsachbearbeiterin der 66. Grundschule v Lipsku a na mou prosbu laskavě
všechna lipská gymnázia telefonicky obvolala a od šesti z nich získala kontakt na osobu
věnující se mediální výchově. Těchto šest osob jsem oslovila a od dvou z nich získala
poslední dvě odpovědi. Metoda CAWI mi tedy umožnila sběr dat na dálku, bez přímého
kontaktu s respondenty, svou anonymitou nicméně ztížila udržení přehledu o průběhu sběru
dat a respondentech. Na můj oslovovací e-mail zareagovalo e-mailovou odpovědí zpět asi
10 % oslovených škol, příp. samotní respondenti a já měla alespoň tuto minimální zpětnou
vazbu. Při opakovaném oslovování jsem ale byla, vzhledem k anonymitě respondentů,
nucena rozesílat poptávku znovu na všechny kontakty.
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7.2 Výzkumný vzorek
Ve výsledku považuji za úspěšné, že jsem od dvaceti čtyř oslovených gymnázií získala zpět
odpovědi od sedmnácti respondentů. Všechna data jsou pro můj výzkum relevantní, tedy
pocházejí pouze od pedagogů gymnázií v Lipsku, kteří se věnují mediální výchově.
Dle údajů ze serveru Survio.com dotazník otevřelo dalších třicet devět pedagogů, kteří však
dotazník nedokončili. Tento jev si vysvětluji tím, že se pravděpodobně nejednalo o pedagogy
věnující se tématům mediální výchovy a otázky tak pro ně nebyly relevantní.

7.3 Analýza dat dotazníkové šetření mezi pedagogy lipských gymnázií
Sesbíraná data z platformy Survio byla třeba nakódovat. Vytvořila jsem si za pomocí
programu Excel tabulku, do té data zanesla, přidělila jim hodnoty a rozdělila do kategorií
dle relevance k jednotlivým výzkumným otázkám. Následně jsem přistoupila k analýze dat.

7.3.1 Jaké jsou predispozice učitelů pro výuku mediální výchovy?
Pro svou denní komunikaci využívají gymnaziální učitelé MV v Lipsku nejčastěji e-mail
a mobilní telefon. Twitter a Instagram nevyužívá často nikdo, dokonce 76,5 % respondentů
uvedlo, že Instagram nepoužívají nikdy a 70 % respondentů, že nikdy nepoužívají Twitter
(Graf 11).

Graf 11: N=17 respondentů, údaje v %
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Pedagogové MV dle dat nejčastěji získávají informace ke světovému a tuzemskému dění
v rádiu (82 %) a novinách a časopisech (82 %). 53 % respondentů je posluchačem rádia
velmi

často,

41

%

jej

poslouchá

občas.

Právě

rádio

se

také

těší

velké

důvěře – 41 % respondentů vysílání určitě důvěřuje, 59 % spíše důvěřuje. Tak velkou
důvěru chová ještě veřejnoprávní televize (41 % určitě důvěřuje a 67 % spíše důvěřuje)
a zpravodajské deníky (59 % spíše důvěřuje, 35 % určitě důvěřuje) (Graf 12). Nejméně častá
je konzumace bulvárních a zábavních deníků (82 % zřídka či vůbec) (Graf 13).

Graf 12: N=17 respondentů, údaje v %

Graf 13: N=17 respondentů, údaje v %
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Necelá polovina respondentů (47 %) jsou zkušení pedagogové s praxí více než 15 let. 23 %
respondentů pak vyučuje 6-10 let. Mediálně-výchovným tématům se však 35 % z nich
věnuje pouze 2-5 let, 23,5 % respondentů pak méně než dva roky (Graf 14). Nejčastěji se
jedná o vyučující německého jazyka a cizích jazyků (47 %). Jsou to ale také vyučující tělesné
výchovy, etiky, informatiky a další širší škály předmětů. Mediální výchovu jako samostatný
předmět či seminář vyučuje pouze jeden respondent (Graf 15). 53 % respondentů nikdy
neabsolvovalo žádný odborný kurz či seminář se zaměřením na média, či mediální výchovu.
Jeden kurz absolvovalo jen 35 %, a to nejčastěji v délce do 4 hodin.

Graf 14: N=17 respondentů, údaje v %

57

Graf 15: N=17 respondentů, údaje v %

7.3.2 Jaká je motivace učitelů pro výuku mediální výchovy?
65 % respondentů považuje mediální výchovu za velmi důležitou. Důvod, který je k výuce
mediální výchovy přivedl, je dle získaných dat zřejmý - 82 % respondentů uvedlo, že chtěli
u studentů rozvíjet mediální gramotnost. 35 % respondentů reagovali na zájem studentů
o tato témata, jakož i o vlastní zájem o touhu tato témata zprostředkovat (Graf 16).

Graf 16: N=17 respondentů, údaje v %

58

Na otevřenou otázku „Co považujete za cíl/e mediální výchovy?” se 70 % respondentů
víceméně shoduje a uvádí schopnost se kriticky, poučeně a reflektovaně pohybovat
v mediálním světě. 23 % zmiňuje obě stránky mediální výchovy, tedy nejen tu teoretickou,
ale i praktickou – cíl naučit studenty technické zacházení a schopnost pracovat
např. s aplikacemi a servery.
Pro ukázku vybrané odpovědi:
Kompetence v kontaktu se zprávami – rozpoznávání fake news; vyhýbání se nelegálním
stránkám; zdravá nedůvěra v obsahy na chatech; Omezování med. konzumace; Rozpoznání
návykového chování a boj proti němu.11
Spolehlivé zvládnutí všech potřeb pro tvorbu vlastního nezávislého názoru.12
Získání znalostí pro zacházení a kontakt s mediální krajinou.13
Studenti by měly získat přehled o médiích. Měly by se naučit, jak nakládat s různými médii.
Základem by měla být schopnost být k médiím kritický/á. Je důležité jim ukázat, jaké jsou
výhody a nevýhody sociálních médií v dnešní době.14
Studenti by měly být schopni zacházet s novými médii, tedy technicky viděno: Jak mohu
prezentovat? atd, ale také: Na jaké stránce najdu informace? Jak rozpoznám fake news?
A jaká pravidla by měla platit na síti pro rozumný společný život?15

11

Kompetenz im Umgang mit Nachrichten - Erkennen von Fake news; Vermeiden illegaler Seiten; gesundes
Misstrauen in Chats; Begrenzung der Nutzdauer; Suchtverhalten erkennen und bekämpfen (překlad autorky)
12
Sicherer Umgang mit allen Erfordernissen um sich selbst eine unabhängige Meinung bilden zu können
(překlad autorky)
13
Erwerb von Kenntnissen im Umgang mit der Medienlandschaft (překlad autorky)
14
Die SuS sollen einen Überblick über die Medien erhalten. Sie sollen im Umgang mit verschiedenen Medien
geschult werden. Der Schwerpunkt soll darauf liegen, Medien gegenüber auch kritisch zu sein. Es ist wichtig,
Ihnen aufzuzeigen welche Vor- und Nachteile auch Soziale Medien in der heutigen Zeit haben. (překlad
autorky)
15
Die Schüler sollen befähigt werden, mit den neuen Medien umzugehen: d.h. einmal technisch gesehen: wie
kann ich präsentieren?usw., aber auch: auf welchen Seiten finde ich Informationen?, Wie erkenne ich
Fakenews? und welche Regeln sollten auch im Netz für ein vernünftiges Zusammenleben gelten (překlad
autorky)
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Zacházení s médii, nebezpečí jejich využití, poznání a využití smysluplných aplikací
a programů, nebezpečí závislosti a zneužití médií.16
Schopnost kritického zacházení s médii se objevuje i nejčastěji ve třech nejdůležitějších
mediálně-pedagogických tématech, spolu s rozpoznáním fake news a rozpoznáním
nebezpečí na síti (např cybermobbing a závislost). 76,5 % pedagogů se ve výuce zabývá
aktuálními společenskými tématy, uvádějí např. fake news (33 %), témata jako pravicový
extremismus, migrační politika, antisemitismus a rasismus (50 %), koronavirus a očkování,
Fridays for future, či případ Navalnyj a volby v USA.
Poměrně často zmiňované nebezpečí kyberšikany i úniku údajů se promítlo i v otázce, kde
měli respondenti na výběr z konkrétních mediálních témat. 71 % z nich uvedlo, že právě
nebezpečí na internetu se věnují pokaždé nebo téměř pokaždé. Stejné procento respondentů
se také pokaždé nebo téměř pokaždé věnují roli médií ve skutečnosti, tedy jejich vztahu
k demokracii a funkci v ní, i tomu, jak média vznikají a co na ně má vliv. Nejméně častým
tématem (23 % pokaždé nebo téměř pokaždé a 29 % nikdy) je vlastnictví a ekonomické
fungování médií (Graf 17).

Graf 17: N=17 respondentů, údaje v %

16

Umgang mit Medien, Gefahren der Mediennutzung, sinnvolle Apps und Programme kennenlernen und
nutzen, Lernmöglichkeiten, Suchtgefahr und Medienmissbrauch (překlad autorky)
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7.3.3 Jaké jsou praktické možnosti a postupy výuky mediální výchovy v
obou zemích?
Pedagogové MV na gymnáziích v Lipsku se víceméně shodnou na tom, jak by měla být
mediální výchova vyučována. 82 % z nich totiž volí formu povinného průřezového tématu
ve více předmětech. 12 % je spíše pro povinný samostatný předmět a 6 % pak pro volitelný
předmět nebo seminář. S touto volbou se shoduje i výběr hlavního aktéra výuky. 70 % si
myslí, že by to měli být právě pedagogové ostatních předmětů, 18 % by rádo na této pozici
vidělo experta z praxe a 12 % pedagoga se zaměřením na mediální výchovu. Zda se
na hlavním aktérovi shodnou i pedagogové s výběrem stejného formátu výuky je k
nahlédnutí v Grafu 18.
Ve

skutečné

praxi

lipských

gymnázií

se

témata

mediální

výchovy

objevují

u 59 % respondentů v hodinách německého jazyka a u 53 % v cizích jazycích. Pouze jeden
respondent vyučuje mediální výchovu jako samostatný předmět či seminář. Mediální témata
se ale objevují v prakticky všech možných předmětech gymnázia, dokonce např. v chemii
a biologii (Graf 19).

Graf 18: N=17 respondentů, údaje v %
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Graf 19: N=17 respondentů, údaje v %

Ve svých hodinách pedagogové MV nejčastěji diskutují se svými studenty o aktuálních
mediálních událostech (71 %) a věnují se analýze mediálních sdělení (71 %).
60 % respondentů uvedlo, že studenti vytvářejí vlastní mediální produkty, jako např.
reklamy či mediální zprávy. Žádný z pedagogů nemá zkušenost s exkurzemi do médií
(Graf 20). Ve výuce využívají pedagogové MV v Lipsku nejčastěji (77 %) aktuální mediální
produkty, tedy články, reklamy či videa. 59 % respondentů si vytváří vlastní materiály
do výuky, 53 % si bere na pomoc učebnice, didaktické příručky a již vytvoření pracovní
listy.

Graf 20: N=17 respondentů, údaje v %
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7.3.4 Shrnutí závěrů výzkumu
Mediální výchova je na gymnáziích v Lipsku dle mých respondentů vyučována výhradně
jako průřezové téma ve více předmětech, nejčastěji v hodinách německého jazyka a cizích
jazycích, ale také v širokém spektru dalších předmětů od hudební výchovy přes etiku
po biologii. Většina pedagogů je pro zachování tohoto formátu průřezového tématu, v čele
s pedagogy různých předmětů jako aktéry.
V hodinách se pedagogové nejčastěji zabývají aktuálními společenskými tématy, jako fake
news, pravicový extremismus, migrační politika, antisemitismus a rasismus, které tematizují
ve vztahu k roli a funkci médií v demokratické společnosti. Zabývají se také nebezpečím
internetu a zdravým užíváním médií. Za hlavní cíl považuje většina pedagogů rozvíjet
u studentů schopnost se kriticky, poučeně a reflektovaně pohybovat v mediálním světě.
Pro výuku pedagogové v Lipsku nejčastěji využívají aktuální mediální produkty, které
získávají ze zpravodajských deníků či rádia. V soukromém životě běžně využívají e-mail
a mobilní telefony, téměř vůbec pak Instagram či Twitter. Nekonzumují bulvární deníky,
důvěřují především zpravodajským deníkům, online zpravodajským serverům a rozhlasu.
Pedagogická praxe téměř poloviny respondentů činí více než 15 let, 35 % vyučuje mediální
výchovu 2-5 let, 23,5 % pak 6-10 let. 53 % respondentů nikdy neabsolvovalo žádný odborný
kurz či seminář se zaměřením na média či mediální výchovu.
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8 Komparace dat empirického a sekundárního dotazníkového
šetření
V této práci se zaměřuji na komparaci přístupu a pohledu pedagogů na gymnáziích
v Německu a Česku na mediální výchovu. Komparace empirických dotazníků
se sekundárními daty, které jsem představila v předešlých dvou kapitolách, je proto pro
naplnění cílů klíčová.

8.1 Jaké jsou predispozice učitelů pro výuku mediální výchovy?
A. Jaké mediální chování, postoje a návyky mají učitelé MV?
Mediální chování pedagogů MV v Praze a Lipsku se liší jen v jednotlivostech. Pro denní
komunikaci je v obou zemích využíván nejvíce mobilní telefon a e-mail. Nejméně
využívané, resp. téměř nevyužívané jsou Instagram a Twitter. Zajímavý rozdíl je u sociální
sítě Facebook, kterou 60 % pražských respondentů využívá velmi často, v Lipsku naopak
64 % nikdy.
Rozdílný je také výběr médií, ze kterých respondenti čerpají zprávy a informace
v každodenním životě. Na české straně respondenti konzumují především online
zpravodajské servery (87 %) a televizi (67 %). Na německé je velmi oblíbené rádio (82 %)
a tištěné zpravodajské deníky a časopisy (82 %), a to přesto, že můj výzkum proběhl o zhruba
tři roky později než ten pro Člověka v tísni. 53 % respondentů z Lipska uvedlo, že jsou
diváky rádia často, 41 % občas. V Praze však poslouchá rádio často pouze 20 % respondentů.
Obdobně je to u tištěných zpravodajských deníků - 70 % lipských respondentů je čte často,
na pražské straně je to pouze 34 %.
B. Jaké jsou pedagogické zkušenosti respondentů a jejich vzdělání v oblasti mediální
výchovy?
Předpoklad autorky, že pedagogové MV v Lipsku budou mít značně delší zkušenost
s výukou MV a budou mít absolvované větší množství vzdělávacích kurzů než pedagogové
v Praze, byl kompletně vyvrácen.
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35 % respondentů na německé straně vyučuje témata MV pouze 2-5 let, a to přesto,
že 47 % z nich je pedagogy více než 15 let. 53 % respondentů navíc nikdy neabsolvovalo
žádný odborný kurz či seminář se zaměřením na média, či mediální výchovu. Oproti tomu
vyučuje 40 % pedagogů na pražských gymnáziích témata MV 6-10 let a 78 % respondentů
se zúčastnilo minimálně jednoho vzdělávacího kurzu.

8.2 Jaká je motivace učitelů pro výuku mediální výchovy?
A. Považují učitelé MV za důležitou a proč se jí věnují?
Kolem 60 % pedagogů z obou stran hranice považuje mediální výchovu za velmi důležitou
a jejich motivací k výuce bylo zvýšit mediální gramotnost u studentů. Druhým nejčastějším
důvodem v obou zemích je vlastní zájem o téma a touha jej vyučovat.
B. Jaké cíle má dle učitelů MV?
Na cílech mediální výchovy se pedagogové z Lipska i Prahy shodnou. Centrálním cílem je
podle nich rozvoj kritického myšlení a schopnost se kriticky a poučeně orientovat
v mediálním světě. Mezi odpověďmi pražských pedagogů spatřuji větší zacílení
na rozpoznání nedůvěryhodných informací a ověřování informací, lipští respondenti uvádějí
spíše nutnost tvorby vlastního nezaujatého názoru a schopnost bránit se zneužití dat
a závislosti. Důležitým rozdílem je také to, že téměř čtvrtina lipských respondentů uvedla
za cíl MV i praktické zacházení s médii, což na české straně kompletně absentuje.
C. Jaká témata jsou dle učitelů zásadní?
Tématem číslo jedna, které je dle pedagogů v Praze zásadní, je téma Manipulace
a propaganda, které se pokaždé nebo téměř pokaždé věnuje 93 % respondentů. Na německé
straně toto téma nepatří do nejlepšího výběru, pokaždé nebo téměř pokaždé se mu věnuje
jen 65 % respondentů a 35 % občas.
Obě strany se ale shodnou na tématu Mediální realita (tedy jak vznikají mediální sdělení
a co/kdo na ně má vliv), který pokaždé nebo téměř pokaždé tematizuje 87 % na české straně
a 71 % na německé. Vedle tohoto tématu se 71 % lipských respondentů pokaždé nebo téměř
pokaždé zabývá tématy: Média a jejich role ve společnosti (funkce médií, vztah k demokracii
apod.) a Nebezpečí v prostředí internetu (kyberšikana, zneužití osobních údajů apod.).
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Poslednímu jmenovanému se však pokaždé nebo téměř pokaždé věnuje pouze
40 % pražských pedagogů.
Když měli respondenti vypsat libovolná témata, která považují za nejdůležitější, došly
v obou zemích ke shodě na tématu kritického myšlení. Na české straně je ale v popředí toto
téma ve spojitosti se zmiňovanou propagandou a manipulací, na německé straně spíše
s nebezpečím na síti a závislostí na digitálních médiích.
93 % pedagogů v Praze a 76,5 % pedagogů v Lipsku se ve výuce dle svých slov věnuje
aktuálním společenským tématům. Pražští respondenti zmiňovali především témata
tuzemského politického dění, voleb a vlády ČR, na německé straně jsou výrazně více
v popředí témata světového a společenského dění, jako pravicový extremismus, migrační
politika, antisemitismus a rasismus (50 %), které zmiňuje pouze 8 % pražských pedagogů.

8.3 Jaké jsou praktické možnosti a postupy výuky mediální výchovy
v obou zemích?
A. V jakém formátu je MV vyučována a jak na to nahlížejí učitelé?
Rozhodně platí, že je mediální výchova na gymnáziích v obou zemích vyučována převážně
jako povinné průřezové téma. Mezi lipskými respondenty byl pouze jeden, který vyučuje
MV jako samostatný předmět či seminář, na pražské straně to však bylo celých
34 % respondentů. Na pražských gymnáziích se mediální výchova objevuje pouze
v několika málo předmětech, nejčastěji v českém jazyce a občanské výchově, další předměty
se objevují pouze doplňkově a jedná se o chemii a dějepis. Na gymnáziích v Lipsku se
s mediální výchovou potkávají ve velké paletě předmětů, nejčastěji sice také v německém
jazyce, občanské výchově a dějepisu, velmi často ale také hodinách cizích jazyků, jakož
i v hudební a tělesné výchově, etice, zeměpisu, matematice, informatice a dalších.
Respondenti v obou zemích se shodnou, že ideálním formátem pro výuku mediální výchovy
je právě povinné průřezové téma ve více předmětech a vyučovat by ji měli i nadále vyučující
těchto dalších předmětů. Varianty povinného samostatného předmětu či volitelného
předmětu/semináře i možnost experta z mediální branže jako hlavního aktéra výuky, jsou
v obou zemích v menšině. 33 % pražských pedagogů by však za hlavního aktéra zvolilo
pedagoga zaměřeného na MV.
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B. Jaké metody a materiály učitelé k výuce MV využívají?
Nejoblíbenější metodou využívanou ve výuce MV v obou zemích je analýza mediálních
sdělení, kterou používá 80 % respondentů z Lipska a 71 % respondentů z Prahy. Oblíbená
je i tvorba mediálních produktů, kterou si zvolilo 67 % lipských pedagogů a 60 % pražských.
Na německé straně je také oblíbená metoda diskuse o aktuálních mediálních kauzách (71 %),
kterou si na české straně zvolilo pouze 60 % respondentů.
Pražští pedagogové poměrně často využívají besedy s novináři a mediálními odborníky
(12 %) a exkurze do médií (27 %). Tyto metody však lipští pedagogové téměř nevyužívají
– besedy uvedlo pouze 6 % respondentů a exkurze do médií vůbec žádný.
Pro výuku respondenti nejčastěji čerpají z aktuálních mediálních produktů (73 % v Praze
a 77 % v Lipsku). Stejné množství respondentů, zhruba 60 % v obou zemích, si vytváří
vlastní výukové materiály.
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9 Polostrukturované rozhovory
Cílem práce je komparace pohledů pedagogů na gymnáziích v Lipsku a Praze na výuku
mediální výchovy. S ohledem na relativně nízký počet respondentů v dotazníkovém šetření
a

pro

prohloubení

poznatků

jsem

se

rozhodla

dotazníkové

šetření

doplnit

polostrukturovanými rozhovory se třemi pedagogy pražských gymnázií a se třemi pedagogy
lipských gymnázií. Metoda polostrukturovaného rozhovoru umožní respondentům nastínit
jejich pohled, myšlenky, úvahy a postoje v osobní rovině, neboť tazatel se drží pevně
stanovené kostry rozhovoru a může spontánně reagovat a přizpůsobit tempo i počet a obsah
kladených otázek samotným respondentům (Hendl, 2005).

9.1 Metoda výzkumu a sběr dat
Respondent musel splňovat dvě hlavní kritéria: a) být pedagogem na gymnáziu v Praze nebo
Lipsku, b) vyučovat témata mediální výchovy v libovolné formě.
Pro rozhovory na německé straně jsem dne 18. února 2021 oslovila e-mailem všechna
gymnázia, která ode mě v předešlé komunikaci získala i žádost o vyplnění dotazníků.
S odpovědí a zájmem se na mě obrátili přesně tři respondenti, nebylo tedy nutné oslovování
opakovat.
Na české straně jsem 17. února 2021 kontaktovala čtyři pedagogy pražských gymnázií,
na které mám kontakt z privátních důvodů. Tři oslovení pedagogové mi předali kontakt
na své kolegy, jeden z oslovených se ozval zpět se zájmem. Dva zbylé respondenty jsem
získala oslovením pana Michala Kaderky, který spravuje webovou stránku Svět médií
a angažuje se v propojování českých učitelů mediální výchovy. Pan Kaderka mi předal
kontakt na pět pedagogů, z čehož dva souhlasili s provedením rozhovorů.
Rozhovory se všemi šesti respondenty proběhly jednotlivě. Respondenti byli předem
v e- mailové komunikací informováni, že si pro provedení rozhovoru mohou vybrat
libovolnou online platformu, že rozhovor bude pro následný přepis nahráván a že informace
a data získaná během rozhovoru budou použita v anonymizované podobě. Tyto informace,
jakož i představení tématu a cílů práce, tazatelka zopakovala i na samém začátku rozhovoru,
každý respondent ústně potvrdil souhlas.
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Všechny rozhovory proběhly na platformě Zoom, a to 9. března, 11. března a 16. března
2021 a trvaly 30-45 minut. Rozhovory proběhly v českém a německém jazyce, dle rodného
jazyka respondenta.
Před samotnými rozhovory jsem na základě výzkumných otázek této práce vytvořila čtyři
hlavní tematické okruhy, které z těchto otázek vycházejí. Tyto okruhy jsem pokryla
v rozhovoru s každým respondentem. Konkrétně kladené otázky a podotázky, jakož i jejich
návaznost se u každého respondenta mírně lišily, neboť jsem se svými otázkami snažila
reagovat na odpovědi respondentů i na atmosféru celého rozhovoru. Každý rozhovor byl
na platformě Zoom nahráván. Z tohoto základního materiálu ve formě m4a jsem vytvořila
transkripci (v českém nebo německém jazyce), se kterou jsem dále pracovala pro tvorbu
analýzy. Transkribované rozhovory jsem následně kódovala, kategorizovala a podrobila
analýze. Do kapitol 9.2 a 9.3 jsem vybrala nejrelevantnější odpovědi.

9.2 Závěry rozhovorů s pedagogy v Praze
Rozhovory proběhly se třemi pedagogy ze tří pražských gymnázií, v analýze označenými
jako Respondent 1, Respondentka 2 a 3. Respondent 1 vyučuje třináct let, z čehož zhruba tři
roky se věnuje mediální výchově. Respondentka 2 učí sedm let, mediální výchově
se věnovala již od druhého roku při výuce na Střední odborné škole, nyní čtvrtým rokem
na gymnáziu. Respondentka 3 vyučuje dvacet jedna let, mediální výchově se věnuje poslední
tři až čtyři roky.

9.2.1 Okruh 1: Realizace mediální výchovy
I přes rozdílně dlouhou pedagogickou praxi mají respondenti zhruba stejně dlouhou
zkušenost s výukou mediální výchovy, a to přibližně tři až čtyři roky. Realizace samotné
výuky MV se poměrně liší. Na všech třech školách je mediální výchova realizována jako
průřezové téma v ostatních předmětech, školy ale nabízejí také blokovou výuku či volitelné
předměty.
Respondent 1 vyučuje mediální výchovu v předmětu Humanitní studia (obdoba Základů
společenských věd) pro třetí ročníky. „Takže tam jsme vlastně rozšířili ten objem z 60 hodin.
Celkově mají 90 hodin a v rámci toho zhruba těch 30 hodin zabírá ta mediální výchova.“
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Na otázku, zda se téma MV objevuje i v jiných předmětech, respondent uvedl: „Teď
si budeme právě na tohle téma dělat na škole trošku větší průzkum. Objevuje se to spíš tak
jako nahodile, vesměs v jazycích, a objevuje se to v náznacích třeba v dějepise, co se týče
propagandy. Jinak si myslím, že jako vlastně asi moc ne.“
Respondentka 2 se mediálním tématům věnuje taktéž v předmětu Humanitní studia
a Politologickém semináři. Další průřez se na jejich škole objevuje primárně v hodinách
českého jazyka a dějepisu. Omezeně i ve výtvarné výchově (např. tvorba animovaných
filmů). „V informatice, to jsem se ptala kolegy a někteří to dělají, třeba dezinformace
a hoaxy, ale spíš méně. Spíš to nechávají na ta Humanitní studia. V rámci přírodovědných
předmětů si troufnu říci, že to spíš nefunguje.“ Jejich škola nabízí také volitelný předmět
s názvem Média a propaganda, v rozsahu dvou hodin pro 4. ročník. „To vyučuje kolega,
který je historik. To téma je mu blízké, tak si ten seminář vypsal.“
Na třetím gymnáziu mediální výchovu nabízejí pro druhý ročník povinný dvoudenní kurz,
který vyučuje Respondentka 3, a pro třetí ročník povinný Mediální týden, kdy za nimi chodí
novináři a studenti také navštěvují redakce. „Ten kurz pro třeťáky vytvořila ještě další
zapálená kolegyně, ta je češtinářka a ta se tím zabývá dlouhodobě.“ Zároveň se témata MV
objevují v jiných předmětech. „Dříve to bylo tak, že nikdo nevěděl, kdo to kdy učí a každý
si říkal: „Joo on tam tam někdo určitě učí“. Takže se teď snažíme soustředit na to, aby se co
nejvíc lidí v těch svých hodinách na tu mediální výchovu soustředilo.“
Na všech třech školách také funguje školní časopis. Respondent 1: „Školní časopis existuje,
to má pod patronátem naše češtinářka, takže tam vlastně ty prvky mediálního vzdělávání
jsou. To funguje mimo hodiny, dobrovolně pro studenty. Studenti si sestavují článek, pak se
to musí graficky upravit a pak to jde nějakým způsobem do éteru.“
Gymnázium 2 také čas od času organizuje různé besedy a exkurze. Respondentka
2: „S kolegou jsme se účastnili projektu Seznam se s médii od Seznamu a v rámci toho jsme
chodili se studenty na exkurze. To je teď z důvodu covidu všechno přerušené. Já také
spolupracuji se sdružením pro integraci a migraci, které taky pracuje s mediálními tématy.
Takže jsme také měli projektový den, kde na to studenti narazili.“ Respondent 1 považuje
tyto aktivity také za vhodné, nikoliv však mimo běžnou výuku. Zařazuje je proto
do předmětu Humanitní studia, který vyučuje. „V rámci mého předmětu se také v rámci
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Jednoho světa na školách zapojujeme do Týdnu mediálního vzdělávání, případně už jsme
si párkrát i zvali novináře k nám do školy. Nebo my se studenty jsme šli do nějaké instituce.
Do Seznamu, do Ekonomie, v rámci Aktuálně jsme se bavili s těmi redaktory. Myslím,
že studenti již mají hodně hodin, takže organizovat ještě na odpoledne nějaký mediální klub,
by již bylo nad rámec.“

9.2.2 Okruh 2: Význam a cíle mediální výchovy dle pedagogů
Zajímalo mě, co bylo pro pedagogy hlavním impulsem, který je k výuce mediální výchovy
podnítil. Ukázalo se, že zásadním byl u všech tří jejich vlastní zájem.
Respondent 1: „Myslím si, že prostě potřeba doby. No že nastala situace, kdy není jenom
důležité, co si vykládáme v politologii a mezinárodních vztazích, ale i to, jakým způsobem
je to prezentováno v médiích a jakým způsobem to ovlivňuje třeba soukromá stanice, jakým
způsobem to ovlivňují ty dezinformace. Myslím ale, že ten prvotní impuls byl ještě dřív
– v souvislosti z invazí na Ukrajinu, kdy se ta dezinformační scéna trošku víc rozjela a ten
můj zájem se o to jaksi opřel. Konkrétně mě pak k tomu popíchl Jeden svět na školách. Oni
dělali setkání budoucích lektorů a tam říkali, že by chtěli někoho, kdo by se o tu mediálku
trošku víc zajímal a trošku víc ji implementoval do výuky a následně třeba předal i zkušenosti
pedagogům, já měl zájem, a tak jsem se k tomu dostal i já.“
Respondentka 2: „Já mám aprobaci společenské vědy a dějepis a učím předmět Humanitní
studia. V rámci tohohle předmětu jsem dostala 1. ročník a kvartu a to téma jsme zařadili
v rámci ŠVP. A jelikož je naše ŠVP velice volné, můžeme si jako vyučující sami určovat, jak
půjdeme do hloubky a která témata budeme volit. To je na naší zodpovědnosti a každý
vyučující to učí jinak.“
Respondentka 3: „Impuls byl skrz školení. Já ráda chodím na školení. Já jsem ten typ
člověka, co sleduje, co je nového. Sleduju i zahraniční učitele třeba, přijde mi to důležité.
No a spouštěč byl asi před 10 lety – školení od Czech Partners, vedl to Radek Mičienka.
To bylo moc pěkné školení, to mě nakoplo. A pak samozřejmě Člověk v tísni a jejich školení.
Já byla jednou na jejich školení o propagandě a oni se nás ptali, jestli někdo s nimi nechce
spolupracovat a já řekla, proč ne. Takže oni se pak na mě začali více obracet. Byla jsem
na jejich celoročním kurzu mediální výchovy. Takže jsem s nimi ještě s jednou kolegyní
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začali spolupracovat. Kolega byl pak osloven Seznamem, aby jim pomohl s metodikou, a ten
nás vzal s kolegyní i do tohohle týmu, takže jsem paralelně spolupracovala s Člověkem v tísni
a se Seznamem.“
Všichni pedagogové se shodli na tom, že považují mediální výchovu za důležitou. Shodují
se i na tom, z jakého důvodu. Respondentka 2: „Je to takové klišé, ale denně se na nás hrne
řada informací a někdy o nich ani nechceme slyšet, ale potřebujeme se v nich zorientovat.
Tak mít nějakým způsobem třeba i body, kterých se chytíme a vědět, kde hledat ty ověřené
informace a jakým způsobem je hledat. Takže když je pro mě nějaký web neznámý, tak si hned
vyhledat v obchodním rejstříku majitele a zjišťovat kdo to napsal, jaké jsou tam reklamy,
z čeho je to médium placené a tohle umět rozeznávat.“ Respondent 1: „Aby student
ty informace zpracoval, tak je vždycky musí někde nabrat. A on je nabere prostě tím, že bude
číst noviny, internetové stránky, sociální sítě a z těch výzkumů vyplývá, že hodně studenti
konzumují a) nekriticky a za b) ze špatných nebo problematických zdrojů. Proto si myslím
že to je důležité.“ Respondentka 3: „Myslím, že studenti na internetu a sociálních sítích žijí,
proto si myslím, že je to důležité. Na internetu je celý svět a ne každý tam má bohulibé cíle,
takže i kvůli té propagandě různých států, i světový terorismus se odehrává na síti, tak aby
na tyhle věci byli připraveni. Není úplně možné, být na všechno připravený. Ale my jsme
si vytyčili pět cílů, které se snažíme jim předat.“
Tímto už respondenti také naznačili, co je podle nich mediální výchova, jaké cíle by podle
nich měla naplňovat, a tedy i jaké cíle si pro svou výuku vytyčili oni sami.
Všichni tři pedagogové se shodují na následujícím:
- MV má za cíl vybudovat u studenta mediální gramotnost, tedy student má být schopný
samostatně a kriticky zpracovávat informace, reflektovat zprávy, orientovat se ve světě
informací
- student má znát 5 klíčových otázek (viz JSNS), podle kterých je schopný analyzovat
jakýkoliv mediální obsah (otázky: Kdo? Co? Komu? Jak? Proč?)
- má vědět, co je to propaganda, jak vznikají dezinformace a fake news, má umět vyhodnotit
na první pohled věrohodnou zprávu, znát základy fact-checkingu
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- student má umět rozlišit a poznat druhy médií (veřejnoprávní x státní x soukromé) a formy
mediálních obsahů (zpravodajství x publicistika x reklama apod.) a znát jejich hlavní
charakteristiku (např. cíle a financování)
Respondenti byli vyzváni, aby uvedli příklad toho, čemu se ve výuce věnují.
Respondent 1 často používá v hodinách mediální výchovy práci s dokumentárním
filmem. „Protože si myslím, že to je věc, která studenty dokáže motivovat a vtáhnout do toho
děje. Na základě toho třeba pochopí důležitost nebo naopak třeba slabinu těch médií. Pak
to nějakým způsobem zreflektujeme, u studentů je díky tomu vyvolaný zájem a na základě
toho jsou pak schopni napsat třeba nějakou kratší esej.“ Momentálně se zaměřuje například
na úlohu veřejnoprávních médií. Z historie kolem roku 2000 a pokusu o ovlivnění ČT
v souvislosti se současnou situací a rezonancí do dnešní doby. „To znamená vliv Poslanecké
sněmovny na ty různé rady, jako tradiční munice řekněme pro ostřelování té veřejnoprávní
televize a propojujeme to třeba i se situací v Polsku, kde už o tu veřejnoprávní televizi přišli.
Mediální výchova se u nás objevuje i v jazycích, třeba rozebírají plakáty, které reflektují
nějaké období. Rozebírají třeba i význam soukromých médií třeba v Británii, takže se baví
o úloze The Sun ve srovnání s BBC.“
Respondentka 2 se v rámci Politologického semináře věnuje hlavně aktuálním událostem.
„Třeba mají nějaké sdělení a téma, třeba vražda Kuciaka na Slovensku, a studenti mají
rozebrat, jak o tom referují média v zahraničí a jak média u nás. Nebo měli studenti určité
období před volbami sbírat asi tři druhy tištěných novin a měli potom analyzovat, jak se tam
vyjadřovali k volbám, kolikrát tam padla určitá jména, jaké parlamentní strany, co tam
chybělo, jakou velikost měly fotografie, co bylo na titulní stránce a tak. Bylo to pro ně docela
náročné, ale takové ty matematiky to bavilo, protože pracovali v tabulkách a dělali grafy.
A mým cílem i bylo, aby se trochu prohrabali těmi tištěnými médii, aby nebyli jen
na internetu. Teď dostali úkol, že musí najít majitele médií – jednoho co čtou a jednoho
co nečtou a musí najít jaké je jejich hodnocení v ratingu médií. Pak to budou prezentovat.“
Podobná témata řeší studenti i během volitelného semináře Média a propaganda,
kde v poslední době tematizovali například americké volby nebo propagandu v Číně
a Rusku. „V hodinách českého jazyka píše kolegyně s žáky zprávy a snaží se, aby rozeznali,
co je to publicistika a co zpravodajství. Píší určitě reportáže. I v dějepisu narážíme
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na spoustu témat – mýty, Bílá Hora, Jan Nepomucký – to je krásný příklad mediální výchovy,
takže i v tom narážíme na to, jakým způsobem byly ty informace dřív předávány.“
Respondentka 3 uvedla příklad z hodin ekonomie. „Tam jsme probírali centrálně
plánovanou ekonomiku a já mám článek z časopisu Dějiny a současnost tuším a tam je
článek o fiktivním panu Novákovi a jeho každodenním životě v socialistickém
Československu. Takže úkolem studentů bylo si ten článek přečíst a najít si pamětníka
a vyzpovídat ho, tedy ověřit si tím ty informace z článku. Po třech týdnech mi odevzdávali
natočený rozhovor. Opravdu se ptali dědečka, sousedů a tak, jestli chodili do Tuzexu, jestli
opravdu měli pořadník na byt a na auto a tak.“ Respondentka 3 představila i obsah
povinného dvoudenního kurzu pro druhé ročníky, který trvá zhruba 2x 5 hodin a koná
se v prvním týdnu v září. Celkem se kurz skládá z pěti hlavních aktivit:
1) analýza obsahu metodou pěti klíčových otázek, kdy je využit billboard se sexuoložkou
Laurou Janáčkovou od JSNS.
2) film JSNS – 30minutový dokument Mimořádná zpráva o oznámení kandidatury Miloše
Zemana. „Oni tam vidí, jak pracuje Česká televize, jak Hospodářské noviny, jak se na to
jeho prohlášení chystají. Vidí srovnání, jak pracuje soukromé a veřejnoprávní médium. Tím
se dostaneme k tématu druhu médií.“
3) Tvorba večerního zpravodajství – studenti rozděleni do dvou odlišných “redakcí” získají
asi padesát zpráv s minutáží a jejich úkolem je se ve skupině rozhodnout, jaké zprávy využijí
do zpravodajství na 15 minut, a proč.
4) Hradní psycholog – aktivita zaměřená na novinářskou etiku a serióznost médií. „Je to
podle reálného příběhu, kdy byl hradní psycholog na Pražském Hradě obviněn z toho, že své
svěřence v Hradní stráži sexuálně obtěžoval. Studenti jsou ve skupinách za Blesk, Novu,
iDnes, Hospodářské noviny a tak dále. A oni se mají v té redakci rozhodnout, jestli by tuto
informaci zveřejnili, ačkoliv je neověřená. A jaký by využili titulek, jakou fotografii
a podobně. Zas se tam zobrazí ty rozdíly v jednotlivých médiích.“
5) Propaganda postavená na kauze Skripal.
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9.2.3 Okruh 3: Pohled pedagogů na podmínky výuky mediální výchovy
Pedagogové sdílí takovou zkušenost, že před začátkem výuky mediální výchovy neměli
dostatek informací. Během studia na pedagogických fakultách toto téma nebylo přítomné,
všechny informace si tedy museli vyhledávat samostatně a záleželo a záleží pouze na jejich
aktivitě. „Musel jsem ty informace začít sám nasávat, Jeden svět na školách mi hodně
pomohl, protože tam jsou už třeba připravené hotové lekce, které takhle vezmu a můžu je
používat. Je tam k tomu třeba navázaný i dokumentární film. Takže ty materiály po nějakým
hledačským úsilí jsou a byly. Musíte si zjistit a vědět, kam za nimi jít“, uvedl
Respondent 1. Respondentka 2 dodává: „Když si člověk najde ty materiály, pak si to dělá
celé sám. Hlavní byl a je můj zájem. A přítel studoval Mediální studia, takže ten mě třeba
přivedl k analýze novin.“
Na otázku, zda je pro ně výuka mediální výchovy spíše obtížná nebo lehká a zda vidí nějaké
zásadní překážky, reagoval Respondent 1: „Je to samozřejmě věc, kterou jsem si musel nějak
projít, nastudovat. Ze začátku jsem se možná asi taky vydal třeba některými slepými
uličkami. Ale těžké to asi není. Řekl bych, že jsou jiné oblasti, které bych označil za těžké.
Ale jak říkám, já už tak mám za sebou několik let těch příprav. Tak se mi to jinak posuzuje.
Kdybyste se zeptala před třemi lety, tak bych možná řek, že moc nevím, jak na to. Ale za mě
dobré, já se toho nebojím, a naopak mě to baví.“ Vlastní zájem zdůraznila i Respondentka 2:
„Mně to téma zajímá, já se i sama vzdělávám. Takže je to pro mě asi jednodušší než učit
historii, kde hledám spoustu materiálů, jak to pojmout. K MV je spousta materiálů, které se
nemusí použít celé, ale já si z nich vyberu to, co se mi líbí. Z hlediska té přípravy mi to přijde
snadnější, protože je hodně zdrojů a zároveň ti studenti se v tom více orientují a mají o to
zájem. Je jim to bližší.“ Zájem o mediální témata a dění považuje za zásadní
i Respondentka 3, přidává ale i s tím spojené překážky: „Mě baví vyučovat mediální
výchovu. Já čtu Respekt, mám předplacený Deník N, já se o to zajímám i každodenně.“
Všichni tři pedagogové získali a získávají informace na školeních, kterých se účastní čistě
ze svého zájmu a vlastní iniciativy. Jmenují primárně Jeden svět na školách a projekt Seznam
se s médii od Seznam.cz. Na školeních se také v určité míře profesně podíleli.
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Respondenti využívají různé zdroje, nejčastěji právě od týmu Mediální výchovy Člověka
v tísni a projektu Seznam se s médii od Seznam.cz. oblíbeným zdrojem je i web
Občankáři.cz. „Využívám různé zdroje. Ať už vlastní, když si vezmu třeba nějakou kauzu
a k tomu si vytahám z novin co se k tomu napsalo a nechám studenty to nějakým způsobem
zpracovávat. Nebo různá videa z České televize, třeba hodně využívám Reportéry
ČT, kteří pokrývají a reflektují nějakou situaci. Pak máme svoji skupinu na Facebooku, kde
sdílíme zkušenosti z mediální výchovy, takže tam ti učitelé, kteří se tím zabývají, dají nějakou
věc, která by byla třeba dobrá k vyzkoušení.“ uvedl Respondent 1.
Kromě často zmiňovaného času, který musí pedagogové sami investovat pro již zmiňovaná
školení, vyhledávání a zpracovávání materiálů a přípravu na výuku, zmiňují pedagogové
další možnou překážku, a to nezájem či nedostatek zájmu u ostatních pedagogů.
Respondentka 3 uvedla: „Asi lze vyučovat MV bez osobního zájmu, ale myslím, že je
rozhodně lepší ho mít. Pokud člověk chce reagovat na aktuální události a kauzy, měl by vědět
třeba, které noviny kdo vlastní. Ono se to dost mění. A kolegové tohle třeba netuší, ačkoliv
si myslím, že zrovna učitelé na naší škole jsou hodně v obraze, že se obecně zajímají. My jsme
si řekli, že proškolíme češtináře. Tam je problém, že ten svět médií se tak rychle mění a jsou
tam takové novinky a my chceme jít s dobou. Nechceme studentům říkat informace staré dva
roky. A to klade na tu připravenost pedagoga dost velké nároky. Takže ne každý se do toho
hrne. Nabízela jsem i na bývalé základce v Praze, že jim udělám školení na jeden den, nebo
v přípravném týdnu nebo jen pro ty, kdo chtějí. A oni si klepali na čelo, že proč bychom to
dělali, když nemusíme. Takže je to opravdu hodně o tom osobním nastavení toho konkrétního
člověka.“
Zájem ale pedagogové nepovažují za důležitý pouze na straně pedagogů, ale i na straně
studentů. Respondentka 2 uvedla: „Překážka by byla, kdybych to učila na jiné škole. Na tom
gymnáziu jsou ti studenti naladěni na stejnou sociální bublinu. Já učila i na té odborné škole
a tam se to hodně lišilo třída od třídy a ti studenti se moc nezajímali. Překážkou by asi bylo
to, kdyby ti studenti neměli zájem nebo četli Aeronet, Sputnik a podobně a já bych nebyla
připravena na reakci. To by byl asi problém.“
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Je překvapivé, že se pedagogové shodnou na tom, že ideální formou výuky mediální
výchovy je a měla by být forma průřezového tématu ve více předmětech. „Nejsem zastáncem
toho, že by mělo to být extra předmět, ale spíše by měl být průřezovým tématem, například
v českém jazyce, Humanitních studiích i v dějepisu. Protože kdo by byl kompetentní k tomu,
učit samostatný předmět? Ten předmět je tak rozsáhlý, to je spousta témat. Učitel
společenských věd má přehled trošku v něčem jiném než učitel češtiny. Kolegyně s nimi píše
ty zprávy, na to já si zas netroufnu a ona ta média může krásně propojit s tím obsahem toho
svého předmětu. Průřezové téma považuji na gymnáziu za vhodnější, pokud se ti pedagogové
dohodnou, jak to téma budou probírat. Já se teď domlouvám s kolegyní, ona s nimi v českém
jazyce bude číst román o uprchlíkovi ze Sýrie, já na to navážu v mediální výchově, že si
budou hledat články o uprchlické krizi a budou analyzovat to mediální sdělení, jak jsou tam
ti osoby označeni a tak dále. Přála bych si ještě větší spolupráci s vyučujícími, abychom
se s kolegy více propojili. A třeba s Informatikou, nejen v rámci těch humanitních věd, jak
je to nyní. To je taková moje vize do budoucna. Důležitý je vstřícný přístup kolegů, že do toho
chtějí jít, zajímá je to a chtějí se na tom podílet.“ řekl Respondent 1.
S tím souhlasí i Respondentka 3: „Mluvili jsme o tom, udělat jako samostatný povinný
předmět, ale myslím, že by to bylo únavné. Nechtěla bych asi celý rok učit mediální výchovu.
Tam by to myslím muselo být i hodně o té teorii, a to by mě moc nebavilo. Nebo je vést
k tomu, aby něco psali, ale v tom si zase já nejsem úplně jistá v kramflecích, nejsem češtinář.
Myslím, že je lepší, když to vidí v těch jiných předmětech, prosíme vždycky každý rok kolegy,
aby alespoň těch 5 klíčových otázek – tedy ověřování informací s nimi v hodinách dělali,
tedy třeba i ve fyzice, v chemii, aby studenti viděli, že je to prostě všude a že je to podstatné.“
Respondent 1 to jen potvrzuje: „Já mám takový cíl, do toho zaangažovat dalších pět učitelů.
Když budeme ve více předmětech mít ten zásah, tak se to studentům logicky víc dostane pod
kůži. To znamená, že to nebudou chápat jako nějaký izolovaný jev nebo moji posedlost
v předmětu Humanitní studia, ale že pochopí, že i jiní učitelé a jiné obory na to nahlížejí tak,
že to je nějakým způsobem důležité.“
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9.3 Závěry rozhovorů s pedagogy v Lipsku
Rozhovory proběhly se třemi pedagogy ze tří lipských gymnázií, v analýze označeni jako
Respondent 4, 5 a 6. Respondent 4 vyučuje třetím rokem a od úplného počátku se věnuje
mediální výchově. Respondent 5 učí osm let, mediální výchově se věnuje již čtvrtý
rokem. Respondentka 6 vyučuje dvanáct let, mediální výchově se věnuje poslední dva roky.

9.3.1 Okruh 1: Realizace mediální výchovy
Formy realizace mediální výchovy na třech lipských gymnáziích jsou poměrně výrazně
odlišné. Respondent 4 je učitelem informatiky, a právě informatika jako předmět sestává dle
jejich učebních plánů primárně z mediální výchovy a tréninku mediálních kompetencí.
Oficiálně mají mediální výchovu jako průřezové téma, ale Respondent 4 k tomu
říká: „Tak by to mělo být, ale podle mého názoru to sotva funguje. Studenti musí mít štěstí,
aby dostali takového učitele, který to dělá. Pokud se podíváte na hodiny etiky, je to jen
u některých učitelů, takže bohužel to není povinné a neexistuje žádná roadmap, která by
pořádně fungovala pro všechny kolegy.“17 První ročníky mají také jednu hodinu týdně
předmětu Technika a počítače18, což je dle Respondenta prakticky vstup do tématu mediální
výchovy.
Na gymnáziu 5 je mediální výchova zařazena do tzv. umělecko-mediálního profilu19 a IT
profilu. Svůj profil si mohou zvolit studenti septimy a zůstává jim do konce studia (na výběr
mají ještě profil sportovní a jazykový). Dle vybraného profilu pak studenti navštěvují
povinný předmět v časové dotaci dvou vyučovacích hodin týdně. Mediální výchova se také
objevuje v německém jazyce a hudební výchově.
Na gymnáziu 6 je mediální výchova čistě jako průřezové téma. Objevuje se v hodinách
hudební výchovy, německého jazyka, etiky a náboženství a informatiky, taktéž ale záleží
na konkrétním pedagogovi.

17

„So sollte es sein, aber funktionieren tut es meiner Meinung nach kaum. Sondern die Schüler müssen Glück
haben so einen Lehrer abbekommen, der das macht. Wenn man sich den Ethikunterricht anschaut ist das auch
nur bei bestimmten Lehrern, also leider ist es nicht verpflichtend und es gibt keine Roadmap die für alle
Kollegen ordentlich funktioniert leider.“ (překlad autorky)
18
Technik und Computer
19
Künstlerisch-mediales Profil
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Na všech třech školách také funguje školní časopis, vždy v rámci tzv. Ganztagsangebot
(GTA), tedy celodenní nabídky. Jde o volitelnou činnost či aktivitu, kterou může nabídnout
jakýkoliv pedagog či rodič a koná se pak zpravidla v odpoledních hodinách po vyučování.
Na gymnáziu 5 mají školní časopis v analogové i online podobě. Dle Respondenta 4 ale
tvorba školního časopisu nespadá do mediální výchovy, a to z toho důvodu, že: „Myslím,
že to funguje tak, že se setkáte, je redakčně rozhodnuto, co by se mělo ve školních novinách
objevit, a když je to rozhodnuto, řekne se, ty ty ty napíšeš text, dáš k němu své jméno
a na konec to s největší pravděpodobností zveřejní sám učitel. Studenti to všechno přesně
udělají, aniž by nad tím přemýšleli: Má to vůbec smysl to tam psát? Málokdy to zpochybňují.
A to je těžké. Takže si nemyslím, že by bylo obtížné spravovat takovou webovou stránku, to je
zrovna pro studenty pravděpodobně mnohem jednodušší než pro mnoho učitelů.
Ta náročnost je ve vypořádání se s kompetencemi a s tou mocí, která je v našich rukou, a já
nevím, zda zrovna toto je při tvorbě školních novin řádně tematizováno. Z toho důvodu
nedochází ke zprostředkování mediálních kompetencí, ale trochu se to toho dotýká.“20
Respondent 5 uvedl také časté mediálně-pedagogické akce, které se na jejich gymnáziu
konají, např. v rámci Demokratických dnů nebo v rámci projektových dnů apod., kdy jsou
pozváni externí experti. „To je vždycky užitečné a nápomocné, když člověk získá impulsy
od externích expertů.“21

20

„Ich denke mal, das wird so ablaufen, dass man trifft sich, man entscheidet redaktionell, was in der
Schülerzeitung so ja auftauchen soll und wenn man das entschieden hat, dann sagt man so du du du schreibst
den Text, setzt deinen Namen drunter und am Ende lädt es dann höchstwahrscheinlich der Lehrer hoch. Die
Schüler machen alles genau ohne darüber zu reflektieren: Ist das eigentlich sinnvoll, dass es hin zu schreiben?
Sie hinterfragen das selten. Und das ist schwierig. Ich glaube also die Schwierigkeit besteht überhaupt nicht
daran, so eine so eine Website zu bedienen, das ist gerade für die Schüler wahrscheinlich viel einfacher als für
manche Lehrer. Die Schwierigkeit ist es da mit Kompetenz umzugehen und und mit dieser Macht, die man
deinen Händen hält verantwortungsvoll umzugehen und ich weiß nicht, ob das im Rahmen unserer
Schülerzeitung ordentlich besprochen werde. Von daher Medienkompetenz wird in dem Rahmen nicht
vermittelt aber es schneidet es bisschen an.“ (překlad autorky)
21
„Das ist immer sehr nützlich und hilfreich, wenn man von externe Experte eine Impulse bekommt.“ (překlad
autorky)
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9.3.2 Okruh 2: Význam a cíle mediální výchovy dle pedagogů
Pedagogové na lipských gymnáziích vyučují mediální výchovu z toho důvodu, že byly
osloveni vedením školy, jakožto vyučující předmětů, do kterých dle jejich učebních plánů
mediální

výchova

spadá.

Respondent

4

jakožto

vyučující

informatiky,

Respondenti 5 a 6 jako vyučující hudební výchovy.
Všichni ale považují mediální výchovu za důležitou. „Člověk musí trošku držet krok s dobou.
Ta doba je momentálně taková, o to víc teď v koroně, že jsou lidé závislí a odkázaní
na média,“ uvedla Respondentka 6. Respondent 5 v mediální výchově taktéž vidí
nutnost: „Můžeme vidět, že to nyní do značné míry určuje náš každodenní život. Musíme
se orientovat, ať už jako studenti, nebo jako učitelé. To je přirozené. Lidé, kteří v 16. století
nečetli, byli trochu mimo. Pokud tedy neumím číst, pokud jsem dnes negramotný, mám velké
problémy. A podobné je to s médii. Dnes jsou nezbytností. Další nezbytnost vidím v té velké
výhodě, totiž v tom, že tato digitální média nám umožňují neuvěřitelné přístupy. To znamená,
že když se je naučím cíleně používat, mohu ušetřit neuvěřitelné množství času a vytvořit
neuvěřitelnou sbírku věcí, vybrat si a zkoumat. Současně je s tím ale spojené riziko – protože
je tu tolik informací, musím se v zásadě nejprve naučit je třídit.“22
Respondent 4 dodává: „Vidím, že studenti jsou na sociálních sítích velmi aktivní. Každý
student, který používá aplikaci WhatsApp, zveřejňuje odhadem jeden status s obsahem
denně. Pár studentů dbá na to, aby tento status nebyl veřejně viditelný23, pár studentů dbá
na to, aby tam zveřejnili jen fotky, u kterých si mohou být jisti, že za 5 let budou chtít, aby
byly tyto fotky stále někde viditelné, aby je internet nezapomněl a ostatní si tohle vůbec
neuvědomují. A k tomu je vlastně potřeba školení v mediální gramotnosti, a to i k řešení
negativních důsledků nezodpovědného používání médií. Existuje nespočet příkladů studentů,
22

„Wir können sehen, dass es unseren Alltag maßgeblich inzwischen bestimmt. Wir müssen uns auskennen,
wie als Schüler, als auch als Lehrer. Das ist ganz natürlich. Menschen die im 16. Jahrhundert nicht gelesen
haben waren ein Stück weit außen vor. Also wenn ich nicht lesen kann, in der heutigen Zeit Analphabet bin,
habe ich große Probleme. Und so ähnlich verhält sich es inzwischen auch mit Medien. Die sind heute eine
Notwendigkeit. Die andere Notwendigkeit sehe ich in einen großen Vorteil, nämlich das ja diese Digitale
Medien uns unglaubliche Zugänge ermöglichen. Das heißt wenn ich lerne sie gezielt einzusetzen, kann ich mir
unglaubliche Zeitersparnis und unglaubliche Sammlung an Sachen zurechtlegen und auswählen und zu
forschen. Gleichzeitig ist damit die Gefahr verbunden, dass eben weil so viele Informationen da sind, ich im
Grunde erstmal lernen muss die zu sortieren.“ (překlad autorky)
23
Poznámka autorky: na aplikaci WhatsApp je mimo soukromé chatování možné zveřejnit svůj “Stav”, a to z
fotografií či videí (podobně jako Stories na aplikaci Instagram). Tento Stav mizí za 24 hod a u jeho zveřejnění
lze nastavit viditelnost – pro moje kontakty/moje kontakty kromě.../sdílet pouze s uživateli...
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kteří kvůli nekompetentnímu používání médií způsobily problémy sobě nebo ostatním,
a tomuto problému je potřeba předcházet mediální gramotností.“24
Za příklad uvádí také hraní počítačových a on-line her, kvůli kterému mladí lidé zveřejňují
obrovské množství informací. Velké množství studentů již také podle jeho zkušenosti
založilo, že jim byl jejich hráčský účet a tím i jejich hráčská identita ukradena, protože
se svými informacemi nakládali příliš volně. Podobně je to u mladých holek, které zveřejňují
na internetu své fotky a pak mají obrovské problémy. Mladí lidí podle něj nevědí, jak
se na internetu mají chovat a kde si mají dávat pozor.
Již z těchto textů je poměrně patrné, jaké cíle dle pedagogů v Lipsku mediální výchova
má. Pro Respondentku 6 je to primárně o využívání médií ve výuce. Zdůrazňuje rozdíl mezi
prací s klasickou tabulí a tou interaktivní, i ve využití tabletů místo papírových sešitů.
V práci s médii vidí hlavně zjednodušení a zvýšení efektivity jak na straně studentů, tak
hlavně pro ni jako pedagoga. Dle Respondenta 4 „mediální výchova představuje znalosti
a metody, které je třeba si osvojit, aby bylo možné v dnešní digitální společnosti kompetentně
zacházet s vlastními daty a dlouhodobě zodpovědně spravovat jak koncové digitální zařízení,
tak související zpracovávané informace. Takže se správným programem, se správnými
nástroji, ve správném kontextu, sdílet se správnou osobou takovým způsobem, aby byl člověk
i za 5 až 10 let v budoucnu OK s rozhodnutími, které tehdy o tomto propojení učinil.“25

24

„Ich bekomme, dass Schüler sehr aktiv sind in den sozialen Netzwerken. Jeder Schüler der auf WhatsApp
ist, postet gefühlt pro Tag einen Status Inhalt. Die wenigsten Schüler achten darauf, dass sie diesen Status nicht
öffentlich einsehbar machen, die wenigsten Schüler achten darauf Bider dort einzustellen, bei denen sie sich
sicher sein können, dass sie ihn in 5 Jahren wirklich wollen, dass diese Bilder noch irgendwo einsehbar sind,
dass Internet nicht vergisst und dann den anderen es überhaupt nicht bewusst. Und dafür braucht es eigentlich
eine Schulung in Medienkompetenz und das heißt auch durch aus die negativen Folgen von einer
verantwortungslosen Mediennutzung zu thematisieren. Es gibt unzählige Beispiele von Schülern, die aufgrund
von inkompetenter Mediennutzung sich selbst oder anderen Probleme verursacht haben und dieses Problem
gilt es zu verhindern dank der Medienkompetenz.“ (překlad autorky)
25
„Medienbildung ist das Wissen und die Methoden die erlernt werden müssen um in unsere heutigen digitalen
Gesellschaft kompetent mit den eigenen Daten umzugehen und auch langfristig verantwortungsvoll sowohl
das digitale Endgerät als auch, die damit verbundenen Information, die verarbeitet werden, zu verwalten. Also
mit dem richtigen Programm, mit den richtigen Tools im richtigen Kontext, geteilt mit dem richtigen Person
so, dass man in 5 bis 10 Jahren in der Zukunft immer noch OK ist mit den Entscheidungen, die man damals
über diese Verbindung getroffen hat.“ (překlad autorky)
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Respondent 5 to vidí podobně, spatřuje ale hlavní tři směry mediální výchovy: „Prvním
směrem je zacházení a to, že se seznámím s tím, na co si mohu sáhnout - tzv. hardware, tedy
počítače, mobilní telefony a tak dále. U toho je především otázka, k čemu to je, co s tím mohu
dělat? Druhý směr je software, tedy pro ten hardware instalovat a používat i odpovídající
software. Třetí je, že budu znát smysluplnost. Není důležité se v tom pouze vyznat a říci,
že s tím umím dělat to a to, ale i stáhnout a nainstalovat nějakou aplikaci. Vždycky si musím
říct, co s tím chci dělat, být cílevědomý. Samozřejmě může mít smysl i to, že to využiji
ke hraní. A tento úsudek se podle mě opět ubírá dvěma směry. První je říci, k čemu mi to bude
v každodenním životě. Přináší mi to relaxaci a zábavu, nebo je to nástroj, který používám
pro školu, studium nebo komunikaci? A dále je třeba si položit otázku, co to se mnou dělá.
Vím, kdy začnu, a také vím, kdy přestanu a vypnu to. Sebevzdělávání je podle mě v tomhle
celém příběhu možná dokonce to nejzásadnější.“26
Respondent 4 znovu zdůrazňuje význam vlastní zkušenosti. Pouštění vzdělávacích filmů
s fiktivními osudy lidí a následnou diskuzi nebo pracovní list je podle něj v pořádku,
resp. lepší než nic. Za mnohem efektivnější ale považuje to, když někdo ze třídy může
vyprávět o vlastní zkušenosti, studenti mají možnost ptát se a diskutovat. Respondent
5 využívá v umělecko-mediálním profilu hlavně softwary, které studenti mohou použít pro
tvorbu konkrétního produktu. Příkladem může být software Audacity pro nahrávání audia,
díky kterému studenti nahrávají ve výuce rozhlasovou hru. Respondentka 6 dává za příklad
využití iPadů pro maturitní ročníky. „Každé dítě má v hodině v rámci německého jazyka
iPad a mají tam stažené nějaké programy a děti už nepíšou vůbec ani do sešitu tužkou, mají
prostě rovnou tu elektronickou tužku a píšou si poznámky přímo do toho iPadu. A ten učitel
všechno, co v té hodině proberou, jim přehraje v tom programu ActivInspire do toho jejich

26

„Die erste Richtung ist der Umgang und dass ich aus kennenlerne mit der was ich anfassen kann - Hardware
genannt, also Computer, Handys und so weiter. Das ist erstmal die Frage wozu dient mir das, was kann ich
damit machen? Das zweite ist die Software, das heißt für die Hardware auch entsprechend natürlich Programme
installieren kann und nutzen kann. Das dritte ist jetzt, dass ich die Sinnhaftigkeit überhaupt erstmal erkenne.
Es ist nicht nur wichtig sich damit auskennen, zu sagen ich kann das und das damit machen, sonder schon
Download und Installieren von einer App. Ich muss immer sagen, was will ich denn Sinnvolles damit
unternehmen, zielorientiert sein. Natürlich kann es auch Sinnvoll sein, dass ich damit spiele. Und dieses
Urteilsvermögen geht wiederum in zwei Richtungen denke ich. Das erste ist, dass ich sage, was nützt mir das
in meinem Alltag. Bringt es die Entspannung und Spaß oder ist es ein Werkzeug, was ich für Schule, Studium
oder Kommunikation benutze? Und das weitere ist die Frage zu stellen, was macht das mit mir. Und ich weiß,
wenn ich anfangen und ich weiß auch wenn ich aufhöre und ausmache. Sich selbst erziehen denke ich ist
vielleicht sogar die entscheidendste Sache in dieser Geschichte.“ (překlad autorky)
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iPadu a oni si bokem píšou do iPadu poznámky, zaklapnout to a vlastně je to jejich knížka,
pracovní sešit, sešit, mají jednu tužku a hotovo.“

9.3.3 Okruh 3: Pohled pedagogů na podmínky výuky mediální výchovy
Respondent 4 neměl před začátkem výuky mnoho informací, neabsolvoval ani žádná
školení. S mediálními tématy se ale setkal opakovaně během svého studia s aprobací učitel
informatiky, nikdy ale neabsolvoval samostatný kurz nebo seminář. „V mém případě je
to opravdu hodně osobní zkušenost, protože jsem na počítačích vyrostl. Vždycky jsem se o to
zajímal a mohu vyprávět z vlastní zkušenosti.“27 Zrovna v oboru informatiky je ale stále něco
nového a pedagog podle něj musí držet krok s vývojem i dobou, aby byl schopný předávat
studentům aktuálně platné informace a kompetence. „K ničemu mi to není, umět předat
mediální kompetence o Facebooku, když už žádný žák Facebook nepoužívá.“28 Dodává ale,
že je dneska jednoduché získat informace a materiály, stačí jen zadat do Googlu „mediální
výchova“. Důležitá je ale rozhodně vlastní angažovanost.
To potvrzuje i Respondent 5. „Ano, záleží to trochu na každém samostatně. Když jsem začal
učit mediální profil, trochu jsem skočil do studené vody, ale sami jsme si to pak navrhli tak,
jak jsme chtěli.“29 Sám absolvoval více různých školení, od práce s digitálními nástroji typu
Kahoot po práci s digitální třídnicí. Podobná školení absolvovala i Respondentka 6, zmiňuje
dvouhodinové školení k interaktivním tabulím.
Že by výuka mediální výchovy byla pro pedagogy obtížná, respondenti odmítají. Překážky
ale určitě existují, pro každého jsou však trochu jinde. Pro Respondenta 5 je to prý on sám.
„Mám občas pocit, že musím být tři kroky před studenty a říkat: dělá se to tak, tak a tak.“30
Pokračuje popisováním své praxe, kdy si často klade otázku, zda má vůbec smysl studentům
vysvětlovat, jak jednotlivé programy fungují. Často se totiž stane, že ho po výkladu doplňují
studenti a vysvětlují, jaké další možnosti program nabízí. Upozorňuje proto na stírání hranice

27

„In meinem Fall ist es tatsächlich viel persönlicher Erfahrung, weil ich selber mit Computer aufgewachsen
bin. Ich habe mich immer dafür interessiert und kann aus eigener Erfahrung berichten.“ (překlad autorky)
28
„Es bringt mir nichts, wenn ich Medienkompetenz vermitteln kann für Facebook, wenn kein Schüler mehr
Facebook benutzt.“ (překlad autorky)
29
„Ja also, es liegt ein bisschen an einem selbst. Ich bin bisschen ins kalte Wasser gesprungen, als ich Mediales
Profil unterrichten begann, aber wir haben es selber so gestaltet, wie wir das gerne wollten.“ (překlad autorky)
30
Ich habe manchmal das Gefühl, ich müsste mich 3 Schritte voraus von den Schülern bewegen und sagen das
geht so das geht so und das geht so. (překlad autorky)
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mezi učením se a vyučováním. Právě to může být při výuce mediální výchovy překážkou,
pokud to pedagog vnímá negativně. Dle něj je nutné přistoupit na tuto novou situaci,
že i pedagog je součástí týmu, hierarchie odpadá a hranice se ztrácejí. Díky tomu pak
vzniknou nové příležitosti. Pro Respondentku 6 je překážkou obsah předmětů a fakt, že se
k mediálním tématům například v rámci hodin německého jazyka vůbec nedostane.
Respondentu 4 ztěžuje práci hlavně časová dotace, tedy pouze jedna hodina (informatiky)
týdně, ve které se nemůže věnovat pouze mediální výchově, ale musí naplnit i cíle
informatiky. „Pak máte zbývající hodiny celého týdne plné mobilních telefonů, takže
studenti slyší asi hodinu ‚pozor na svá data, raději buďte opatrní‘ a po zbytek týdne jsou
rozptylováni nejrůznějšími informacemi a mediálními nabídkami, takže toto relevantní
‚dávejte si pozor, abyste s médii jednali kompetentně‘ ustupuje do pozadí.“31 Problém vidí
i v tom, že ačkoliv je mediální výchova zakotvená jako průřezové téma, má na gymnáziu
mnoho kolegů a kolegyň, kteří/které vůbec nejsou schopni mediální témata studentům
předávat. „Jsou to kolegové, kteří potřebují částečně sami pomoc, aby mohli média
kompetentně používat, a pak mají učit své studenty. To je obtížné. Ten samotný akt
pro někoho, kdo má zájem, tedy pro někoho, kdo také ví, o čem mluví, není problém.“32
S touto překážkou se setkala i Respondentka 6, ačkoliv v trochu jiném kontextu: „Starší
učitelé jsou konzervativní a trochu se toho bojí. Já ale myslím, že je jen otázkou času, kdy
média začneme používat i v jiných předmětech.“
Respondent 4 by formu samostatného předmětu mediální výchovy kvitoval, považuje to ale
za utopické, čistě z důvodu časových možností a neexistenci kompetentního vyučujícího.
Ideální by dle jeho názoru bylo, kdyby nebylo předávání mediálních kompetencí svaleno
pouze na něj jako vyučujícího informatiky, ale bylo opravdu realizováno ve více
předmětech. Průřezové téma je dle jeho názoru i vhodnější než samostatný předmět, neboť
studenti neabsolvují pouze “nalejvárnu” jedenkrát týdně, ale jsou s těmi obsahy v kontaktu

31

„Dann hat man die restlichen Stunden der gesamten Woche eingeplant vom Handy der Schüler, das heißt
die hören über eine Stunde “passt auf an euren Daten, sei lieber vorsichtig” und der rest der Woche werden sie
abgelenkt von allen möglichen informatischen und Medienangeboten, sodass diese relevante “vorsichtig sein,
dass kompetent mit medien umgehen” in den Hintergrund rückt.“ (překlad autorky)
32
„Das sind Kollegen, die brauchen teilweise selbst Hilfe kompetent Medien zu bedienen und sollen dann ihre
Schüler unterrichten. Eben dies zu tun und das ist schwierig. Der Akt an sich für jemanden den es interessiert,
also für jemand der auch weiß, wovon er spricht, ist kein Problem.“ (překlad autorky)
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neustále a vidí, že je to všudypřítomné téma. „To znamená, že jak němčina, tak matematika,
tak fyzika, i Hudební výchova zahrnou tato témata, že například určité práce z němčiny
mohou být publikovány na internetu nebo že se propojí design webové stránky
např. s matematickým obsahem, pokud jde o ochranu dat a lidská práva v etice, že do toho
zahrne ochrana dat, že když se mluví o Edwardu Snowdenovi, že se bude mluvit i o mediální
gramotnosti a pak se bude zjišťovat, proč ten člověk udělal to, co udělal. Hrozí vám, že
se informace od vás studentů dostanou tam, kde nemají co dělat?“33
I tuto variantu perfektního propojení skrz předměty však nevidí příliš reálně, a to především
kvůli lidskému faktoru. „Učitelé toho nejsou v současné době dostatečně schopní a lidská
povaha stojí v cestě hned dvakrát - jednak u žáků, protože žáci zdaleka nemají takový zájem
zabývat se mediální gramotností, a jednak u učitelů, ti jsou také lidé, a podle mých zkušeností
často chtějí ‚provrtat prkno na nejtenčím místě‘ a vyhnout se práci, a když na to přijde,
rozdělit takový předmět mezi různé učitele a říct OK, ty k tomu něco děláš, ty k tomu něco
děláš - pak to dříve nebo později z mnoha předmětů vypadne a na konci to zůstane jen u těch,
kteří to mají oficiálně ve vzdělávacích plánech a pak jsme přesně tam, kde jsme dneska.“34
Aby se to podařilo, muselo by to být povinným obsahem ostatních předmětů, aby byli
pedagogové nuceni se mediálními tématy zabývat. Skromné, ale realistické přání je podle
něj získat alespoň jednu hodinu týdně informatiky navíc, kterou by věnoval čistě mediální
výchově.
Respondent 5 tuto skutečnost potvrzuje. Na digitalizaci je sice dáván důraz, v praxi ale
zaostává. „Pokud nyní například řeknu, že chci, aby se žáci naučili pracovat s médii
a rozvíjeli určité dovednosti v oblasti softwarového vybavení, pak nemohu vždy
33

„Das heißt, dass sowohl Deutsch als auch Mathik als auch Fyzik, als auch Musik immer wieder Inhalt davon
bingen, das zum Beispiel an bestimmte Arbeiten in deutscher online veröffentlicht werden können oder dass
man das Design einer Website vernetzt mit z.B. mathematischen Inhalten, wenn es in Ethik um Datenschutz
und Menschenrechte geht, dass man da den Datenschutz miteinbezieht, dass man wenn man über Edward
Snowden spricht, dass man dort genauso mit auf die Medienkompetenz zu sprechen kommt und das ganze
dann fragt, warum hat der Typ das gemacht, was er getan hat. Seid ihr eigentlich in der Gefahr, dass
Informationen von euch Schülern in Hände gelangen wo sie nichts zu suchen haben?“ (překlad autorky)
34
„Dazu sind die Lehrer im Moment nicht fähig genug und da steht auch die Natur des Menschen doppelt im
Weg - erstens bei den Schülern, weil die Schüler bei weitem nicht so interessiert daran sind sich mit der
Medienkompetenz auseinanderzusetzen, und auf der anderen Seite sind Lehrer auch Menschen, die nach meine
Erfahrung nach das Brett nicht selten an der dünnsten Stelle bohren wollen und Arbeit vermeiden möchten und
wenn es dann darum geht, so ein Fach unter den verschiedenen Lehrern aufzuteilen und zu sagen ja OK da du
machst da was zu, du machst was zu - dann wird er früher oder später in vielen Fächern rausfallen und am
Ende bleibt es dann bei denen, die es in offiziellen Lehrplan stehen haben und dann hat genau die Situation die
man heute hat.“ (překlad autorky)
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předpokládat, že to budou dělat na svých vlastních mobilních telefonech nebo na školních
noteboocích.“35 Sám se prý kvůli tomu často obrací na vyučující informatiky, na které je dle
jeho názoru v tomto ohledu tvořen velký tlak, neboť se předpokládá, že se informatik vyzná
v jakémkoliv zařízení až do poslední součástky, a že umí ovládat všechny programy. Je proto
toho názoru, že by každá škola měla mít vlastního administrátora, který by za to byl
zodpovědný. „Informatik by měl učit informatiku.“36
Kdyby se mohl zasnít, rád by v rámci svého předmětu pracoval s věkově smíšenými
skupinami, jak si vyzkoušel na projektových dnech. Přál by si také lepší vybavení, například
iPady nebo alespoň tablety pro své studenty, aby nemuseli nosit vlastní zařízení. Technické
zařízení by dle něj bylo vhodné i kvůli online výuce. Dle aktuální zkušenosti by podle jeho
názoru bylo ideální, přenést tuto zkušenost i do budoucna a umožnit například nemocným
studentům se bez problému připojit z domova na výuku do třídy. Více techniky ve výuce by
ráda i Respondentka 6, a to interaktivní tabule a tablety i do jiných tříd.
Respondent 5 ještě dodává: „Můj ředitel jednou řekl, že mediální výchova neznamená jen
zacházení s digitálními médii, ale také umět používat analogová média. Řekněme provedení
klasického knihovnického průzkumu a schopnost používat knihovní katalogy, a nejen
se orientovat na Googlu a Wikipedii. To se přirozeně vyskytuje v některých hodinách
němčiny, tam používají analogová média – knihy, psaní dopisů a e-mailů. Možná se ale
někdy až příliš spoléháme na digitalizaci, tak mi to připadá, protože se na ní samozřejmě
stáváme extrémně závislí. Stačí myslet jen na výpadek proudu.“37

35

„Wenn ich jetzt z.b sage ich möchte, dass die Schüler lernen mit Medien umzugehen und bestimmtes
Software Hardware Kompetenzen entwickeln, dann kann ich ja nicht ständig voraussetzen, dass die das an
ihren eigenen Handys machen bzw Laptops der Schule.“ (překlad autorky)
36
„Informatiker soll Informatik unterrichten.“ (překlad autorky)
37
„Mein Schulleiter mal gesagt hat, dass Medienerziehung bedeutet nicht nur mit digitalen Medien umzugehen,
sondern bedeutet eben auch analoge Medien einsetzen zu können. Sag ma mal eine klassische
Bibliotheksrecherche durchzuführen und zu wissen, wie benutze ich Bibliothekskataloge und nicht nur sich bei
google und Wikipedia zu orientieren. Es kommt auch teilweise im Deutschunterricht kommt es natürlich vor,
sie benutzen analoge Medien – Bücher, Briefe und e-mail schreiben – wichtig ist nur über mit der Sache und
also vielleicht setzen wir manchmal inzwischen schon zu viel auf Digitalisierung, so kommt es mir vor, denn
wir machen uns das natürlich extrem abhängig. Weil man muss nur alleine ein Stromausfall denken.“ (překlad
autorky)
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9.4 Komparace závěrů rozhovorů z obou zemí
Pokud se podíváme na odpovědi a názory pedagogů v Praze a Lipsku, můžeme si všimnout,
že zásadním rozdílem je samotné chápání toho, jaký obsah by mediální výchova měla mít.
Všichni tři pedagogové pražských gymnázií se ve své výuce zaměřují primárně na rozvoj
kompetencí k vědomé práci s mediálním obsahem, na orientaci v textu a na znalost médií
jako institucí, tedy jejich financování, rozdíl mezi druhy médií a podobně, a na ochranu před
propagandou a fake news. Pedagogové v Lipsku vidí ale centrum mediální výchovy
v předání kompetencí k práci s digitálními médii, jejich ovládání a k ochraně před únikem
a zneužitím dat. Jsou tedy ve své praxi blíže digitální výchově.
Vzhledem k rozdílnému pojetí se liší i předměty, ve kterých je mediální výchova
tematizovaná. Na české straně jsou to především předměty humanitní, tedy český jazyk
či různé humanitní semináře. Na německé straně pak především informatika a předměty,
které umožňují využívání různých softwarů a zařízení.
I přes tento rozdílný pohled i částečně rozdílnou praxi se pedagogové shodnou na tom, že pro
výuku mediální výchovy je zásadní vlastní angažovanost, neboť jsou pedagogové při
přípravě i samotné výuce odkázáni sami na sebe, vlastní znalosti a vlastní zájem. Při přípravě
výuky mají poměrně volnost, neboť ŠVP i Lehrpläne jim to umožňují.
Respondenti se shodnou také na ideální formě výuky mediální výchovy. Za ideální považuje
všech šest pedagogů formu průřezového tématu. Nejčastějším argumentem je pocit,
že pokud se mediální témata objeví ve více předmětech opakovaně v průběhu každého
školního týdne, bude to mít na studenty výrazně větší dopad, než pokud by se s obsahy
seznamovali pouze v jednom uzavřeném předmětu. S tímto pohledem souvisí i přání většiny
pedagogů, a totiž přání většího zájmu u kolegů a díky tomu i větší propojení mediální
výchovy skrz více předmětů.
Spojení závěrů dotazníkového šetření a rozhovorů bude následovat coby součást závěrečné
diskuse.
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10 Limity práce
Jsem si vědoma, že závěry výzkumu této práce mohou být do jisté míry zkreslené,
a to především kvůli nízkému počtu respondentů dotazníkového šetření, který není
pro kvantitativní výzkum běžný. Počet získaných odpovědí k empirickému dotazníku se
však ideálně nabízí ke komparaci s daty sekundárního dotazníku. Vzhledem k poměrně úzce
specifikovanému výzkumnému vzorku a pandemické situaci, která výrazně zkomplikovala
oslovování zahraničních pedagogů i jejich časové možnosti zapojit se, nebylo také
v možnostech autorky získat více dat. Autorka i přesto považuje téma práce za přínosné,
neboť komparaci pohledu pedagogů z obou zemích dle jejího vědomí dosud nikdo
nerealizoval. Pro prohloubení výzkumu také provedla se zástupci obou zemí
polostrukturované rozhovory, které závěry získané kvantitativní metodou dále rozvádějí
a představují na reálných příkladech. Autorka si je plně vědoma skutečnosti, že i vybraní
respondenti polostrukturovaných rozhovorů nemusí reprezentovat ideální vzorek pedagogů
mediální výchovy, neboť již samotná skutečnost, že pedagogové projevili zájem o účast
na rozhovoru ukazuje, že pedagogové mají o témata mediální výchovy zájem a jsou
angažovaní. Přesto věří, že mohou zjištění přispět k porozumění MV.

Závěr
Potřeba mediální výchovy jako součást školního vzdělávání je v roce 2021 zjevná. Stejně
tak jako potřeba její výuky na gymnáziích, které své studenty, mladé lidi vstupující
do dospělosti, učí vytvářet vlastní názor a orientovat se ve světě. Nahlédnout na stav
mediální výuky v České republice je jistě potřebné, přínosný ale může být i pohled na praxi
jiné země, který nám umožní vidět vlastní pozitiva i negativa z jiné perspektivy. Ve své práci
nabízím vhled do mediální výchovy na gymnáziích v Lipsku, v německé spolkové zemi
Sasko, v komparaci se stavem v Praze v České republice.
Historicky má Německo delší zkušenost s mediální výchovou než Česká republika, může
tedy stavět na pevnějších základech. I spolková země Sasko, součást bývalého východního
Německa, převzala po sjednocení země školský systém západního Německa a rychleji tak
překlenula vývojovou pauzu. Samotné zavedení MV do školních kurikul proběhlo
v Německu o dvanáct let dříve než v České republice (rok 1995 vs. 2007 RVP G).
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Přesto všechno dnes probíhá výuka mediální výchovy na oficiální úrovni velmi obdobně.
V obou zemích fungují kurikulární dokumenty na podobném principu – existují dokumenty
státní úrovně (Rámcový vzdělávací program a Lehrpläne) a dokumenty školní úrovně
(Školní vzdělávací program a Schulprogramm). Mediální výchova je v ČR i Německu
zavedena do státních kurikulárních dokumentů formou průřezového tématu, tedy tématu
zásadního, které by se mělo objevovat napříč ostatními školními předměty, ale bez vlastní
časové dotace. Právě toto ukotvení s sebou nese důležitý aspekt, a sice že se způsob výuky
mediální výchovy odvíjí od vedení školy a jejich pedagogů.
Z toho důvodu nahlížím v této práci na mediální výuku pohledem jejich vyučujících. Teze
představená v teoretické části, že vlastní motivace, zájem a angažmá pedagoga je pro výuku
mediální výchovy zásadní, byla potvrzena. Pedagogové z obou zemí, s rozdílnou délkou
praxe, různého věku i zkušeností s MV se shodli na tom, že je dopředu žene primárně vlastní
zájem o téma a snaha předat znalosti svým studentům.
Ukázalo se, že výuka v obou zemích probíhá nejčastěji formou průřezového tématu,
v omezeném množství pak školy nabízejí volitelné semináře či samostatný povinný předmět.
Takový výsledek je i v souladu s provedeným výzkumem České školní inspekce (2018).
Formu průřezového tématu pedagogové také preferují i do budoucna. Považují za vhodné,
aby se studenti setkali s mediálními tématy v různých kontextech, nejen v uzavřené výuce
například jedenkrát týdně. Roli hraje také absence vhodného vyučujícího a časových
možností. Pedagogové se totiž domnívají, že pro výuku povinného předmětu nemají
dostatečné znalosti a kompetence a že škola často není svolná k náhradě jiného vyučovacího
předmětu mediální výchovou. K podobným závěrům došla Trnková ve své diplomové práci
(2019). Pedagogové by si přáli větší podporu a provázanost mezi pedagogy dalších školních
předmětů, aby forma průřezového tématu, kterou považují za ideální, mohla na škole naplnit
svůj potenciál.
Rozdíl mezi výukou mediální výchovy v České republice a Německu se přece jen ukázal
a je poměrně výrazný. Dle dotazníkového šetření, provedených rozhovorů i analýzy
oficiálních dokumentů je patrné, že v obou zemích panuje rozdílný pohled na to, čemu se
má výuka mediální výchovy primárně věnovat. V České republice poměrně výrazně
dominuje kriticko-hermeneutický koncept, learning by doing je upozaděný. Mediální
výchova je vyučována s cílem předat studentům kompetence ke kritické analýze mediálních
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obsahů a znalosti o fungování médií a jejich druzích, aby byli schopni vyznat se ve změti
informací a vyvarovat se tak propagandě, manipulaci a fake news. Oblíbenými metodami
ve výuce je proto práce s novinovými články, televizními zprávami či jinými mediálními
materiály. Tato praxe odpovídá i charakteristice a cílům MV v RVP G, kde je sice zmíněno
propojení “dovednostního” a “vědomostního” přístupu, “dovedností” je ale ve většině
případů v praxi naplňován pouhým psaním vlastních textů, jako metoda ověření pochopení
tématu a schopnosti tvorby vlastního názoru a argumentace.
V Německu je mediální výchova výrazně více zaměřena na práci s médii, a to výlučně
digitálními. Toto pojetí naznačuje již koncept saského ministerstva, potvrzují
ho ale i samotní pedagogové. Oproti České republice dominuje koncept learning by doing,
studenti využívají ve výuce mediální výchovy digitální média, programy a softwary a učí se
s nimi pracovat a vytvářet vlastní obsahy. Zdá se, že kriticko-hermeneutický koncept je
mírně v pozadí, ve výuce se tematizují primárně nebezpečí ve spojitosti s užíváním médií
(osobní data, kyberšikana apod.).
Tento rozdíl potvrzuje i studie (Petranová, Hossová, Velický, 2017, s.56-58), ve které autoři
porovnávali přístup k mediální výchově v zemích Evropské unie. Autoři se sice zaměřili
na neformální aktivity v oblasti MV, uvádějí ale, že v ČR jsou tyto aktivity zaměřené
na podporu kritického přístupu k mediálním obsahům a na jejich kritickou analýzu.
V Německu pak na rozvoj digitální gramotnosti a nových přístupů k využívání digitálních
médií.
V teoretické části práce píšu, že ideální výuka mediální výchovy zahrnuje oba koncepty
(learning by doing a kriticko-hermeneutický), které tvoří jeden celek úspěšné mediální
výchovy s cílem vychovat mediálně gramotného jedince. Po tvorbě této práce docházím
k závěru, že mediální výuka není ani v jedné či druhé zemi ideální, každá má své silné
stránky i nedostatky. Myslím ale, že se jedna od druhé mohou inspirovat. Co je jisté, na obou
stranách hranice jsou aktivní a angažovaní pedagogové, kteří se snaží dělat maximum. Přála
bych jim, aby ve své snaze nezůstávali sami a podařilo se jim k mediálním tématům
motivovat a inspirovat nejen studenty, ale i své kolegy.
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Summary
The need for media studies as part of common education in 2021 is very clear. It is at least
equally important in high school, which should encourage its maturing students to be able to
create their opinions and to understand the importance of information in today’s world. It is
therefore important to evaluate the state of media education in the Czech Republic, with the
German view as an interesting and enriching comparison. In my thesis I offer an inside view
into the media education at the high schools in Leipzig in German federal state of Saxony,
in comparison to the situation in the Czech Republic.
Media studies are in both countries established in the state curricular documents in the form
of important common topic, which should be posed in multiple subjects, but without specific
time designation. As the consequence of this organization is media education dependant
on the attitude of individual teachers and school principals. The teachers prefer the current
official organization for the future. They value the importance of mentioning media topics
in various contexts, rather than only once in a regular weekly lesson.
The research in this thesis has shown a difference in media education in Germany and the
Czech Republic. According to the questionnaires, interviews and the analysis of official
documents, the main target of media education in both countries differ. In the Czech
Republic, there is a strong preference of the critical-hermeneutic concept with learning by
doing concept sidelined. The main purpose of media education is to build the ability to
analyze sources and develop knowledge of all kinds of media to enable the students to
discern fake news, propaganda and manipulation. In Germany, media education is focused
more on using solely digital media. Unlike the Czech Republic, there is a preference of
learning by doing, with students utilizing media, applications and software to understand
and subsequently individually use them. It appears that the critical-hermeneutic concept is
less present, with the main focus on understanding the dangers of media, such as cyberbullying, personal data, and others.
The teachers from both countries, varying in the length of career, age and experience have
agreed that the primary motivation for them is their own interest in the topic and their desire
to share this knowledge with the students.
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