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Abstrakt

Práce Mediální výchova pro žáky prvního stupně základních škol, vychází z potřeby

prozkoumat současnou situaci výuky mediální výchovy. Na základě dokumentů Rámcový

vzdělávací program a na něj navazující Doporučené očekávané výstupy, probíhá na

českých školách mediální výchova ve formě průřezového tématu. Teoretická část této

práce představuje tyto dokumenty společně s dalším legislativním ohraničením. Předkládá

také souhrn historického vývoje mediální výchovy. Uvedeny jsou i nejvýznamnější

výukové materiály, které vznikly v průběhu posledních let.

Je tomu již přes deset let, co došlo k vytvoření zásadních dokumentů, kterými jsou

Rámcový vzdělávací program a Doporučené očekávané výstupy, které ovlivňují podobu

výuky mediální výchovy. Existuje řada prací, které zkoumají vliv těchto změn, a popisují

potřeby žáků a učitelů. Cílem práce, je zaměřit se na situaci na prvním stupni, která nebývá

tak často zpracována. Výzkumná část této práce má za cíl, přinést podrobnější pohled na

situaci v konkrétní třídě pražské základní školy. Na základě Doporučených očekávaných

výstupů byly vypracovány otázky, které mají ověřit znalosti a dovednosti, které dokument

požaduje. Hloubkové rozhovory jsou tvořeny aktivitami a audiovizuálními ukázkami.

Abstract

Master thesis Media education of elementary school children, was written because of the

need to analyze the current situation of media education. Media education at Czech

schools is based on normative materials released by the government - Rámcový vzdělávací

program and Doporučené očekávané výstupy.

The theoretical part of this study introduces these the above mentioned materials and other

legislative documents. It also brings a summary of historical development of media

education and a list of the most important education materials, which were written in the

past twenty years.

For more than ten years Czech schools have been influenced by normative materials,

which define how media education should be taught. The aim of this thesis is to focus on

primary school children at the age of 9 to 11 years. A practical part of this study brings a

detailed look at one class in a Prague based school. Interviews with pupils were based on

outputs from normative materials Doporučené očekávané výstupy. The author’s aim was

to verify if children's knowledge of media corresponds to the said materials. Part of the

in-depth interviews are samples of  audiovisual materials and other activities.
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Úvod
Cílem mé diplomové práce je zmapovat úroveň mediální gramotnosti žáků 4. a 5. třídy na

pražské základní škole. Dalším cílem je ověřit, jestli znalosti a dovednosti žáků odpovídají

Doporučeným očekávaným výstupů pro období prvního stupně základní školy.

V úvodu práce definuji pojmy, které jsou klíčové pro oblast mediálního vzdělávání -

mediální výchova a mediální gramotnost. Představuji hlavní legislativní ohraničení

mediální výchovy, konkrétně tzv. Bílou knihu, Směrnice Evropského parlamentu a

Rámcový vzdělávací program. Kapitola končí souhrnem historického vývoje mediálního

vzdělávání od prvotních náznaků u Platóna, až po plnější rozvoj ve dvacátém století. Vývoj

se zaměřuje především na situaci v Československu a následně v České republice.

Druhá kapitola se podrobněji zabývá obsahem Rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Představuje jeho hlavní cíle a pojmy, které jsou s ním úzce spjaty. Jedná se o termíny

klíčové kompetence a průřezová témata. Zvýšenou pozornost věnuji informacím, kterými

RVP určuje podmínky pro výuku mediální výchovy. Pozornost je zaměřena na oblast

výuky na prvním stupni základní školy. Zásadní pro tuto práci je dokument Doporučené

očekávané výstupy pro první stupeň. Tomuto dokumentu se podrobněji věnuji, protože se

jedná o stěžejní materiál pro výzkumnou část. V závěru kapitoly jsou představeny

materiály vhodné pro pedagogy k výuce mediální výchovy. Také je zde přehled webových

stránek, které nabízejí výukové materiály, vzdělávací články nebo videa.

Třetí kapitola shrnuje dosavadní odborný zájem o dané téma. Představeno je osm prací,

které mají podobné zaměření, tedy na žáky prvního stupně a úroveň jejich mediální

gramotnosti.

Praktická část obsahuje koncepci výzkumu a metodologii. Představuji, zde scénář

rozhovoru. Ten vznikl na základě Doporučených očekávaných výstupů. Pro ověření

vybraných výstupů jsem vytvořila okruhy, které obsahují sérii otázek, audiovizuální

ukázky, fotografie a úryvky z knihy a časopisu. Pro získání potřebných informací jsem

zvolila kvalitativního šetření, použila jsem metodu hloubkového rozhovoru. Ten jsem

uskutečnila v průběhu března 2021 s jedenácti žáky z dvojročí pražské základní školy.

Jednalo se žáky  4. a 5. třídy.
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Pátá kapitola přináší výsledky kvalitativního šetření. Výsledky jsou rozděleny do pěti

tematických okruhů.

Porovnání Doporučených očekávaných výstupů z výsledků šetření obsahuje šestá kapitola.

V závěru této práce shrnuji poznatky, získané na základě výzkumu a předkládám

doporučení pro další využití.

Změny oproti tezím

Z důvodu vyhlášení nouzové stavu a složitou společenskou situací zapříčiněnou pandemií

COVID-19, jsem byla nucena učinit ve své práci několik konkrétních změn. Rozhovory ve

výzkumné části byly původně naplánované tak, aby se uskutečnily ve škole během

vyučování. Žáci ale na podzim roku 2020 nastoupili na distanční výuku. V průběhu

prosince se sice na tři týdny vrátili, ale pouze na zkrácené vyučování, které bylo velmi

intenzivní a nebyl prostor s žáky uskutečnit hodinové rozhovory a společné aktivity.

Od ledna do dubna nastala opět distanční výuka. Nezbyla tedy jiná možnost než upravit

výzkum tak, aby se dal provést v online prostředí. Nemohlo tedy dojít ke společným

aktivitám. Musela jsem zkrátit i čas rozhovorů. Pro děti ve vybraném věku by bylo velmi

náročné udržet pozornost u monitoru počítače po delší dobu než 35 minut. Technické

provedení rozhovoru jsem se snažila zajistit tak, aby co nejvíce odpovídalo setkání “tváří v

tvář”. S žáky jsem mohla sdílet obrazovku a zároveň si na ně zachovat malý pohled, ale oni

mě během ukázek a sdílení obrazovky neviděli. I kvůli tomu jsem musela omezit výzkum a

zjišťovat především úroveň jejich mediální gramotnosti.

Výzkum zmapoval znalosti a dovednosti žáků a odhalil některé jejich potřeby. Nebyl však

dostatek prostoru pro hlubší a delší rozhovory. Nebyla ani příležitost více se zaměřit na

návrhy k aktualizaci DOV, pro které jsem neměla dostatek podkladů. Edukační příručky a

materiály pro učitele jsem nezhodnotila tak podrobně, jak jsem původně zamýšlela. Hlubší

rozbor by vyžadoval více času a byl by nad rámec této diplomové práce.
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I.Teoretická část práce

1. Vývoj mediálního vzdělání
V úvodní části práce se budu věnovat definici pojmů mediální výchova a mediální

gramotnost. Předložím souhrn vývoje mediálního vzdělání, zaměřený na české prostředí s

přesahem do evropského kontextu. Věnovat se budu také zařazení mediální výchovy do

legislativy a směrnic, platných v současné době. Uvedu důležité informace, které pro

mediální výchovu vyplývají z Rámcového vzdělávacího programu.

1.1 Mediální výchova

Mediální výchova patří k předmětům, u kterých se potřeba vyučovat je, objevila nejpozději

ze všech oblastí všeobecného vzdělání (společně například s finanční gramotností a

environmentální výchovou) (Bílá kniha 2001).

V roce 2001 upozorňoval Národní program rozvoje vzdělání v ČR na rychlý a

nepředvídatelný rozvoj informačních a komunikačních technologií. Velký vliv na všechny

části společnosti má okamžitá dostupnost víceméně neomezeného objemu informací,

vytváření mnohonásobných kontaktů. (Bílá kniha 2001:15-16). MŠMT1 upozorňuje, že

kvůli jednoduchosti a rychlosti získání informací je potřeba zlepšit schopnosti kritického

myšlení. Pro výchovu občanů k demokracii je, podle ministerstva, potřeba mediální

výchova - utváření kritického vztahu k šíření informací a postojů prostřednictvím médií.

(Tamtéž).Vzrostla potřeba reagovat na tento rozvoj informačních a komunikačních

technologií ve všech úrovních vzdělání.

Mediální výchova se zabývá masovými a síťovými médii, jejichž vliv na

každodenní život je značný. Cílem mediální výchovy je zlepšení mediální gramotnosti.

Díky tomu jedinec, získá soubor kompetencí, které mu pomohou při každodenní práci s

médií. (Jirák - Šťastná 2012: 67). Bude mít znalosti a dovednosti, které zabrání, aby na něj

měla média negativní vliv a on se nedokázal orientovat v přísunu informací a podnětů,

které mu dávají. „Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického

odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska

jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a

události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.)” (RVP 2017:139).

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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U dětí a dospívajících probíhá mediální výchova na úrovni školního vzdělávání, od

základního až po vyšší odborné vzdělávání. Setkáme se s ním i mimo školu, v různých

volnočasových aktivitách - kroužky, zájmové kluby (Jirák - Köpplová 2015: 349).

Jirák a Köpplová uvádí roviny  a složky, které jsou součástí mediální gramotnosti.

Samotná mediální gramotnost se dělí podle typu mediálního vzdělání na: a) systematickou

mediální výchovu veřejnosti, b) akademické/ profesní vzdělávání a za c) osvětu.

Každá z těchto třích kategorií se dále dělí podle institucionalizované formy mediálního

vzdělání. První skupina má možnosti školní anebo mimoškolní. Druhá skupina se zaměřuje

na vzdělávání učitelů a studentů mediálně zaměřených oborů a na profesní vzdělání

novinářů. Osvěta může být formou mediálního sdělení (mediální kritika, dodržování

profesních kodexů a projevů „systému odpovědnosti médií”). Osvětou jsou také doplňkové

informace k pořadům, webovým stránkám, videohrám. Poslední možností jsou občanské

aktivity (Jirák - Köpplová 2015: 350).

Na základě průzkumu z roku 2001 (UNESCO Children Youth and Media Yearbook

2003) se ukázalo, že hlavní podíl na rozvoji mediální výchovy mají učitelé, kteří se o

problematiku zajímají a mají touhu rozvíjet u svých studentů schopnosti mediální

gramotnosti. Výzkum dále ukázal, že v mnoha zemích je mediální výchova součástí

středoškolského vzdělání jako volitelný předmět. V té době bylo jen velmi málo koncepcí,

které by se zaměřovali na děti mladšího školního věku (Buckingham 2009). Z průzkumu z

52 zemí vyplývá, že nejčastěji se mediální výchova vyučovala v rámci rodného jazyka

nebo společenských věd. Velký problém je právě v nepřesném zakotvení ve školních

předmětech. Mediální výchova je pak „všude a zároveň nikde” (Tamtéž).

Buckingham uvádí témata, která by měla být obsažena v mediální výchově. V různých

zemích mohou mít jiná označení. Obsahově by však měly odpovídat těmto bodům:

1. Jazyk: estetika médií - média jako konstrukce - realismus - narativita - konvence a

žánry (jde o otázky, jimž se často věnují produkce studentů).

2. Reprezentace: zpravodajské hodnoty médií - „média a společnost” - stereotypizace

- výběr zpráv.

3. Produkce: mediální průmysl/organizace/instituce - ekonomika - odborná praxe.

4. Příjemci: osobní odezva a zapojení - povědomí o vlastním používání médií - úloha

médií v identitě.
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Mediální výchova je v České republice realizována jako samostatný předmět nebo jsou její

témata probírána v rámci jiných předmětů. Někde se také přistoupilo ke kombinaci těchto

možností (Mičienka 2007:11). Více o jejím legislativním ukotvení v další podkapitole.

1.2 Legislativní ohraničení mediální výchovy

Na současném legislativním zakotvení mediální výchovy se podílelo několik dokumentů.

Již výše jsem zmínila tzv. Bílou knihu, vydanou MŠMT v roce 2001. Dále představím

směrnice a doporučení vydané Evropským parlamentem a Rámcový vzdělávací program.

V roce 2007 byly Evropským parlamentem vydány směrnice, které upravovaly právní a

správní předpisy týkající se provozování televizního vysílání.

V této směrnici je kladen důraz, mimo jiné, i na mediální gramotnost. Definuje je ji:

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

umožňují efektivní a bezpečné využívání médií.” Určuje jaké jsou její cíle: „Mediálně

gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a

služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační

technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo

urážlivým obsahem. Apeluje na rozšíření mediální gramotnosti a to nejen na úrovni dětí a

dospívajících: „Je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti

podporovat a pečlivě sledovat její pokrok.” (Směrnice Evropského parlamentu a rady

2007/65/ES; 37).

O rok dříve se v úředním věstníku Evropského parlamentu,2 zemím Evropské unie

doporučovalo zavést opatření k ochraně nezletilých před nevhodným mediálním obsahem a

naučit je správně využívat online informační služby. Toho má být dosaženo: „Zvyšováním

úrovně povědomí rodičů, učitelů a školitelů o potenciálu nových služeb a o prostředcích

umožňujících zajištění jejich bezpečnosti pro nezletilé osoby.” Důraz je kladen na

využívání mediální gramotnosti a vzdělávání a také soustavnou přípravou v průběhu

školního vzdělání (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 72.).

V příloze tohoto dokumentu je šest konkrétních doporučení, jak nezletilé lépe

naučit fungovat v online prostředí. Kromě již výše zmíněného odborného vzdělání učitelů

a rodičů, je zde doporučení na zavedení speciálních lekcí, zaměřených na nejmenší děti.

2 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a
lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského
průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb
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Těchto lekcí by se děti mohly zúčastnit i s rodiči. Jedním z doporučení je také připravit

různé materiály a brožury,3 týkající se konkrétních hrozeb v online prostředí. Tyto

materiály mají mít za cíl vzdělávat celou společnost. Další doporučené opatření pro

zvýšení mediální gramotnosti je: „integrovaný vzdělávací přístup tvořící pevnou součást

školních osnov a programy v oblasti mediální gramotnosti, s cílem poskytovat informace o

odpovědném používání internetu” (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, příloha II. s. 78).

Rámcový vzdělávací program

Významné posunutí rozvoje mediální výchovy a jejího vyučování na školách bylo její

zařazení do Rámcového vzdělávacího programu (RVP) v roce 2000. Ten byl o čtyři roky

později uzákoněn ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. RVP bylo zhotoveno specificky pro každý

stupeň vzdělání. Mediální výchova je definována jako průřezové téma.4 Ta nejsou

povinným předmětem s časovou dotací a nemusí být ani vyučována v každém ročníku.

Škola musí žákům, během jejich docházky, nabídnout jednotlivé tematické okruhy. Může

jít o formu seminářů, nepovinných předmětů, projektů nebo je zařadit do jiných

vyučovaných předmětů (VUP 2017:126).

Vznik RVP by se neobešel bez dokumentů, které jeho potřebu zdůraznily a

pomohly ke vzniku programu. Na základě Programového prohlášení vlády z roku 1998,

vydalo MŠMT Koncepci vzdělání a rozvoje vzdělávací soustavy (1999). V té se psalo o

vzniku RVP, zavádění klíčových kompetencí a vznik Školního vzdělávacího programu

(ŠVP). Vzdělávací program byl dále více popsán v materiálech České vzdělání a Evropa:

Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie.5 Dva roky

poté byl vydán Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001),6 který se ve

svém obsahu zaměřoval na nové oblasti vzdělání (např. multikulturní výchova) (Tupý

2019:2). Konečné verze RVP byly pro jednotlivé stupně vzdělání přijímány v průběhu let

od 2004 - 2012.7

7 Rok přijetí RVP: 2004 - předškolní vzdělání (od roku 2007 povinné), 2005 - základní vzdělání s
účinností ŠVP od roku 2007, 2007 - gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou (účinnost ŠVP od
2009). V šesti vlnách  vznikal RVP na středních odborných školách - 2007-2012  (Tupý 2017).

6 Tzv. „Bílá kniha” českého vzdělání (Tupý 2017:2)
5 Tzv. „Zelená kniha” českého vzdělání (Tupý 2017:2)

4 Dalšími průřezovými tématy jsou: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova,
Environmentální výchova (VUP 2017)

3 Např. Jak bezpečně surfovat po internetu, Jak filtrovat nevyžádané zprávy.
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1.3 Historický vývoj mediální výchovy

Presystemtické období

První myšlenky a úvahy, které bychom mohli vztáhnout k myšlení o médiích, případně ke

kritickému myšlení najdeme již v antice. Jirák a Šťastná uvádějí Platonovu metaforu o

jeskyni, jako prvotní popsání jevu, kdy to, co je přenášeno skrze médium neodpovídá

realitě (Jirák Šťastná 2012: 68). Platón v díle Republika náznakem varuje, jaký dopad

může mít divadlo na tehdejší mládež (Mičienka - Jirák 2007: 10). Bína (2005:18) říká, že

mediální výchova (pedagogika) má své kořeny v katolickém vzdělání. Učení katolické

církve sepsané v katechismu, dává první příkazy a doporučení ohledně obsahu tehdy

dostupných médií. Již ke konci 15. a začátku 16. století vznikají seznamy zakázaných a

nevhodných knih, které církev považovala za závadné (Libri prohibiti). Záměr církevních

představených bylo chránit lidi před špatným obsahem, svůj vliv měli až do 20. století.

V českých zemích můžeme o prvních náznacích práce s médii ve škole, mluvit v

souvislosti s prací Jana Amose Komenského a období pobělohorském (Bednařík - Jirák -

Köpplová 2019: 56). J. A. Komenský jako první přináší snahu o zhodnocení médií (novin).

Ve svém nejznámějším díle Labyrint světa a ráj srdce, se hlavní postava Poutník

seznamuje s novináři (kapitola XXII: „Poutník mezi novináře trefil”). Zde se čtenář dozví

více o práci a úskalí této profese a také o tom, jakou cenu mají ve společnosti informace a

jak je možné s nimi pracovat ve svůj prospěch. Ve svém pedagogickém díle, Komenský

navrhuje pravidelné využívání novin jako zdroj informací a rozšíření si všeobecných

znalostí (Tamtéž:57). Ve Škole pansofické, nabádá, aby učitelé jednou týdně četli se žáky

noviny. Starší žáci si tím utvrdí správné používání jazyka a také zjistí aktuální události,

které ovlivňují společenskou situaci (kdo v jaké zemi vládne, kde se vede jaká bitva apod.).

Nakonec se dozví něco o zeměpise a jiných krajinách (Wolák 2017: 38).

U Komenského vidíme první výrazné snahy začlenit noviny a jejich čtení do života

školáků. Mediální výchova, tak jak ji známe dnes, se ale zrodila až mnohem později.

Vývoj ve dvacátém století

Potřeba mediální výchovy a snaha o její rozvoj nastává až ve dvacátém století. Již od roku

1912 byla první snaha o využití nového média (filmu a poté rozhlasu) jako učební

pomůcku pro žáky. Necelý půlrok vycházel časopis „Školní kinematografie - Časopis pro

uvedení filmu jakožto výchovné učební pomůcky,” který doporučoval učitelům, jak

využívat film ve svých hodinách. (Wolák 2017:40).
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Na druhou stranu, vznikla potřeba před médii a jejich vlivem varovat a seznamovat

společnost s nástrahami, která média mohou mít. V rámci výuky, se žáci mají vzdělávat a

učit se pracovat s informacemi a mediálním sdělením (Tamtéž). Tato část společnosti

označovala film jako hlavního nositele nemorálního chování - „politováníhodný projev

měšťanského života.” Pedagogové se snažili ukazovat převážně na negativní vlastnosti

tohoto média. Film prý vedl k postupnému zničení „duchovních a kulturních hodnot

společnosti” (Bína 2005:18-19).

Snaha o podrobnější zkoumání mediální výchovy je spojena s jinými vědními

obory, ve kterých se o ní píše především ve spojení se sociologií, filozofií a rétorikou8

(Jirák - Šťastná 2012: 68). V odborné literatuře se o mediální výchově začíná více psát v

období mezi světovými válkami. V této době, jsou snahy některých států Evropy o

zařazení tématu do školních osnov (pro nás důležitý vliv Německa, kde došlo k zavedení

samostatné sociálně vědní disciplíny - Zeitungwisseschaft). Německo vidělo velkou

potřebu v zavedení mediální výchovy (Medienpedägogik). Snahu o ochranu mládeže před

nevhodnými filmy a vyučování o médiích mělo na starosti Německé Filmové reformní

hnutí a Školní filmové hnutí. Ve třicátých letech, se vznikem Třetí říše došlo ke zrušení

mediální výchovy. Média byla používána především jako propagandistický nástroj. Ve

školách se promítaly filmy a výukové materiály schválené Říšskou organizací pro kontrolu

vyučovacích filmů (Jirák - Šťastná  2012: 69).

Potřeba vzdělání v oblasti médií byla i ve Francii (v podobě filmových klubů a

pozdějším vyučování na univerzitách) a ve Velké Británii. Zde se mediální výchově,

věnovalo několik organizací a institucí. Pořádaly se semináře a školení zaměřené na

vzdělání pedagogů o negativních vlivech a nástrahách médií. První učebnici pro učitele,

Kultura a prostředí, s praktickými ukázkami vydali v roce 1933 F. R. Leavis a D.

Thompson (Jirák - Šťastná  2012: 69).

Československo patřilo mezi státy, kde se mediální studia rozvíjela a pracovalo se

na rozšíření oboru. Velkou měrou k tomu přispěl časopis Duch Novin, který na přelomu 20.

a 30. let, čtyři roky vydával Oskar Butter (Jirák 2006). Redakce periodika často psala o

potřebě mediální výchovy nejen v českých školách. Měla snahu o poučení veřejnosti jak

přistupovat k novinám a umět se orientovat v jejich sdělení. Butter odkazuje na

Komenského a jeho zájem o to, aby se ve školách pracovalo s novinami. Poukazuje na

potřeby kritického myšlení a zdůrazňuje, že je pro občana důležité znát, na jakém principu

8 Max Weber, T. G. Masaryk
10



samotné noviny fungují a jak mohou působit na společnost (Wolák 2017:4; Butter 1928:

1-3).

Duch novin v roce 1930 přinesl text O. Buttera „Noviny do škol!” V něm autor podrobněji

rozepisuje potřebu práce s novinami ve školách, s odkazem na myšlenky J. A.

Komenského. Noviny se podle Buttera staly často „jedinou četbou, kdy jejich vliv obepíná

lidstvo celého světa.” K jejich četbě je potřeba kritického myšlení, které se má učit na

školách „poněvadž ničím nelze zabránit, aby se mládeži nedostávaly noviny - dobré, špatné

i nejhorší - do rukou a aby jich nečetla s naivní vírou v pravdivost tištěného slova. A bude

je číst se škodou, nebude-li poučena a poučována o tom, jak noviny vznikají a jak je nutno

noviny číst” (Butter 1930a:1).

Butter připouští, že někteří rodiče, mohou být proti četbě novin ve škole. Hlavní

důvod obavy je zneužití politického vlivu. Autor v tom však hrozbu nevidí, pokud se žáci

naučí s novinami a jejich sdělením pracovat, budou schopni rozpoznat nebezpečí, která by

mohla periodika mít. Pedagog by mohl svůj vliv a politické názory přenášet na žáky i v

jiných předmětech. Není proto nutné se zavedení mediální výchovy obávat. (Butter: 1930a:

2; Wolák 2017: 43). Je nutné aby pedagog dokázal správně využívat noviny k diskuzím a

propojením s výukou (Wolák 2017:43; Butter 1930a: 1). Butter cituje Dr. Josefa Grycze,

který říká: „mládež sama, bez školy, noviny čte, a že tedy škola musí věnovati pozornost

této věci a mládeži pomoci, jakož i dáti jí v dané otázce směr.” (Butter 1930a: 2). Dále

uvádí jak vypadá praxe ve Spojených státech amerických. Žáci sami tvoří vlastní noviny a

časopisy. Třídy mají možnost navštěvovat redakce a setkávat se na besedách s novináři.

(Wolka 2017: 45)

Autor popisuje situaci v okolních státech Evropy, kde se čtení novin stává součástí

výuky. Klíčové je podle Buttera, aby škola přispěla k výchově ke kritickému čtení novin. V

některých státech však docházelo k nesouhlasu s výukou ze strany rodičů i pedagogů -

Německo, Polsko (Butter 1930a:2).

Duch novin v roce 1931 publikoval článek o přednášce v Berlíně, kde dr. E Dovifat

hovořil na téma „Dítě a noviny.” Podle jeho názoru se dítě začíná zabývat novinami už ve

věku 8 - 12 let. V tom ovšem vidí úskalí, které by se mělo systémově řešit. „Noviny nepíší

se pro dítě a pro jeho ještě nezralé pojímání světa a života.” Problém je v samotné

podstatě novin - přinášet senzace a zajímavé informace: „Noviny hromadí události, řadí

katastrofy a zločiny těsně k sobě a mlčí při tom o všedním dnu, plynoucím tiše a

pravidelně.” Podle Dovifata to vede k tomu, že děti získávají zkreslený obraz společnosti.
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Tento obraz může být pro dítě nebezpečný, protože způsobí úzkost a domnění, že se dějí

jen samé negativní události. Přednáška byla ukončena výzvou učitelům, aby zahrnuli do

své výuky i témata věnující se médiím a žurnalistice (Butter 1931: 178-179).

Čeští pedagogové reagovali na tuto výzvu a Duch Novin publikoval jejich názory a

zpětnou vazbu. Reakce pedagogů byly pozitivní a někteří sami píší o příkladech, kdy se

jejich žáci sami aktivně zabývají čtením novin a případné výstřižky sdílejí s učiteli a

spolužáky. František Papež, ředitel Komenského školy ve Vídni, prosí rodiče, aby starším

dětem neomezovali přístup k novinám a podporavaly je v jejich četbě. Na jeho škole není

možné zařadit předmět, který by se čtením novin zabýval, především kvůli zažitým

osnovám. Vidí však, že pro studenty a žáky je seznámení s novinami důležité a snaží se

podpořit debaty mezi žáky a učiteli na speciálním setkání v čítárně (Butter 1930b: 90).

Přínos znalostí aktuálních informací, z různých oborů si pochvalují i další

pedagogové, které časopis zmiňuje. Někteří ovšem nevidí důvod, aby se ve školách

probírala určitá témata: „… četba novin ve škole jest něco, co se rozumí samo sebou již

dávno! Politické články a denní zprávy o krádežích do školy ovšem nepatří.” (Butter; Mg.

1930b: 90-91). Pedagogové se shodují, že je potřeba pracovat s novinami a skutečností, že

k nim žáci mají přístup, ať už učitel či rodič chce nebo ne. Z dalších příspěvků vyplývá, že

školy mají problém zařadit mediální výchovu do osnov a naučit se s tématem pedagogicky

pracovat (Wolák 2017: 45). Zavedení četby novin se na některých školách osvědčilo a

ředitelé si ho chválí.9 Úskalí vidí v povrchnosti, které noviny mohou mít, a politické

příslušnosti jednotlivých periodik, které pak mohou zkreslovat určité události. Pedagogové

se shodují, že by čtení novin mělo být na školách až od vyššího stupně (15-18 let).10

Je škoda, že i přes zjevnou potřebu pracovat s novinami, kterou učitelé a ředitelé škol

viděli nebylo možné se tématu studia médií věnovat víc, především kvůli nemožnosti

změnit školní osnovy a upravit výuku tak. aby odpovídala potřebám tehdejší doby.

10 Shrnutí nabídl Dr. Jilji Jahn: 1. „ školní mládež by měla čísti noviny a to pokud možno hodně
noviny české. 2. čtení novin ve škole v rámci vyučování z řady důvodů zatím nelze uskutečnit”
(Butter 1931b:92).

9 „Na odborných školách zavedli jsme četbu časopisů již před několika lety. Osvědčila se v každém
směru.” - Ing. Fr. Říha - ředitel odborných škol „Komenského” ve Vídni (Duch novin 1930b).
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Podrobně se tématu věnovala i série článků Střední škola a noviny, kterou pro časopis

Duch novin napsal Josef Lomský. Lomský byl středoškolský pedagog a historik. Ve svém

příspěvku se snaží zhodnotit dosavadní postupy a diskuse na téma: práce s novinami ve

školách. Předkládá pozitivní i negativní aspekty čtení novin. Podle jeho názoru není

vhodné zavádět samostatný předmět do škol, stačí začlenit práci s tiskem do již existujících

předmětů. Analyzuje dostupné školní osnovy pro střední školy a ukazuje, jak je možné

využít dostupné materiály a vyučovací předměty pro potřebu vzdělání v této oblasti.

Předkládá zjištění, podle kterého se sice najdou v jednotlivých předmětech zmínky o

novinách a časopisech. Není v nich nic o tom, jak s novinami pracovat a přistupovat k

jejich obsahu. Sám pak podává návrhy jak téma novinařiny vnést do školních předmětů.

Nedostatek vidí Lomský ve špatné přípravě pedagogů k vyučovaní tohoto tématu.

I proto není vhodné vytvářet samostatný vyučovací předmět. Tím, že sami učitelé neprošli

na univerzitách potřebným vzděláním, mohou pak jen těžko pracovat s dětmi v této oblasti.

Obor se nejdříve musí ustálit na univerzitách a být předmětem soustavného bádání, ze

kterého vyjdou potřebné edukační materiály pro učitele a poté i didaktické pomůcky a

podklady pro výuku na školách. Lomský má zájem o vývoj oboru a jeho pozdějším

vyučování na středních školách, nechce však, aby byl proces uspěchán a došlo tak k

neucelené a zmatené výuce, která by nepřinesla očekávané výsledky. Nedoporučuje ani

tvorbu novin samotnými studenty, mělo by se jednat pouze o jejich vlastní záležitost a není

nutné zapojovat školu (Wolák 2017: 48-50).11 Josef Lomský také jako první uskutečnil

rozsáhlou anketu mezi 9.000 dospívajícími zaměřenou na jejich zkušenost se čtením novin.

Duch novin ale svou činnost ukončil dříve, než mohl publikovat výsledky (Wolák 2017:

51). Další články věnující se tématu práce s novinami ve školách napsali např. J. V.

Klíma12 nebo Karel Velemínský.13

Díky činnosti Oskara Buttera a redakce časopisu Duch novin, můžeme vidět jak

vypadala tehdejší diskuze o mediální výchově. Téma bylo aktuální a mezi pedagogy i

odborníky byla potřeba na něj reagovat. Film jako nové médium té doby vyvolal

rozporuplné reakce. Byly snahy o jeho zařazení jako pomůcky pro vyučování, ale také o

zabránění dětem a mládeži, aby byli pod jeho „negativním” vlivem. Četba novin byla

samozřejmou součástí tehdejší společnosti. Bylo nutné tedy pracovat s aktuální situací a

13 VELEMÍNSKÝ, Karel. Škola a noviny. In Duch novin, 25. dubna 1930, ročník III, č. 4, s.
111–112.

12 KLÍMA, J. V. (1931): Noviny a výchova. In Duch novin, ročník IV., číslo 1–2, s. 32–38.
11 Lomského články vyšly ve  třetím ročníku časopisu Duch novin, v čísle 10,11, 12.
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uvědomit si, že noviny na děti a studenty působí ať už to pedagogové nebo rodiče cíleně

podporují. Vliv na vývoj českého postoje k mediální výchově mělo i zahraničí. Duch novin

se snažil vést diskuzi a přinášet podněty pro vzdělání společnosti o fungování médií

(novin). Tato snaha však trvala jen čtyři roky. I přesto přinesla mnoho článků a názorů,

které ovlivňovaly ve 30. letech 20. století pohled na formování mediální výchovy.

Silnými osobnostmi 20. a 30. let 20. stol., které se podílely na rozvoji studia médií, byli

zakladatelé tohoto oboru, sociologové Arnošt Bláha14 a Emanuel Chalupný15. Dále pak

učitelé z Vyšší školy politických nauk. Ti všichni se snažili, aby mediální studia byla

samostatným oborem, kterému bude věnována dostatečná a soustavná pozornost. Tento

obor měl získat pojmenování „novinověda” (Jirák 2006).

Ve válečných letech a období protektorátu došlo v Československu k zastavení rozvoje

mediálních studií.

Období od roku 1945

Po konci druhé světové války se mediální výchova stává součástí budování nových

demokratických společností. Německo cítilo největší potřebu vyrovnat se s vlivem, který

měl nacistický tisk a jeho propaganda na obyvatele. Součástí výuky němčiny se tak stalo i

kritické čtení novin. Německo díky rozvoji mediální pedagogiky, přinášelo metody a

materiály pro výuku, ale také dělalo vlastní výzkumy, věnující se vlivu médií na děti a

dospívající (Mičienka 2007: 10).

Podle Jiráka a Šťastné (2012:68) se mediální výchova stává od šedesátých let,

rozvíjenou oblastí vzdělání. Tvoří se obor mediální pedagogika, která se vymezuje vůči

jiným disciplínám a zpracovává vlastní didaktiku. Od této doby se používá název mediální

studia a tím získávají svou nezávislost na příbuzných oborech (Jirák - Šťastná 2012:68).

Impulsem pro studium médií a rozvíjení mediální výchovy byla později také

komercializace médií. Ta proběhla s rozšířením televize v 50. a 60. letech nejdříve v USA,

poté s téměř dvacetiletým zpožděním v Evropě (rozvoj nejvíce probíhal ve Velké Británie a

skandinávských zemích).

V Československu však dochází k útlumu tradice mediálních studií a snah o mediální

15 Emanuel Chalupný, profesor na MU v Brně a Svobodné škole politických nauk v Praze.
Zaměřoval se na „psychologicko-sociální analýzu novinářů” (Jirák 2006)

14 Arnošt I. Bláha, byl také filozof a pedagog. Mezi prvními učil vědu o novinách na vysokých
školách (Jirák 2006)

14



výchovu. Vládnoucí strana nahradila tento obor tzv. teorií žurnalistiky. Socialistický režim

pohlížel na média jako součást státu, nad kterým má moc a může ovlivňovat společnost

(Jirák 2006). Nebyl tedy důvod k věnování se mediální výchově. Tisku, rozhlasu i televizi

měli lidé věřit a nepřemýšlet nad jeho fungováním a nástrahami.

Období po roce 1989:

V 90. letech nastaly i v České republice podmínky, které umožnily opět se hlouběji zabývat

mediální výchovou. V průběhu 90. let se objevily snahy jedinců z řad pedagogů, zařadit

mediální výchovu do svých hodin a žáky se snažit vzdělávat ve fungování mediálního

systému. Později se k této snaze, připojili také pokusy na institucionální úrovni. Jednalo se

o kurikulární změny v základním a středoškolském vzdělání. Ty přímo souvisí se vznikem

RVP. Na přelomu tisíciletí vzniklo mnoho materiálů, které měly podpořit vyučování

mediální gramotnosti.

Mediální výchova se poměrně rychle zařadila do českého vzdělávacího systému.

Jirák se Šťastnou (2012:72) upozorňují, že tímto rychlým zařazení a nepropojením s

výukou předmětu informační a komunikační technologie došlo k tomu že: „Mediální

výchova začala poměrně pozdě reflektovat nástup tzv. nových médií a teprve v průběhu

revizí základních dokumentů začala zabudovávat jejich reflexi do svých tématických

okruhů.”

Bližší pohled na současný stav mediální výchovy nalezneme ve druhé kapitole této práce.
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2. Mediální výchova na prvních stupních ZŠ
V této kapitole se budu podrobněji věnovat Rámcovému vzdělávacímu programu,

vysvětlím jeho cíle a hlavní pojmy, které tento plán používá (klíčové kompetence). Dále

popíši teoretické rámce, které RVP určuje pro mediální výchovu a jeho užívání v praxi.

Protože hlavním zaměřením této práce je mediální výchova pro žáky 4. a 5. tříd, budu se i

v RVP zaměřovat především na první stupeň zákadních škol. V závěru kapitoly představím

materiály vhodné pro výuku mediální výchovy.

2.1 Rámcový vzdělávací program

Jak uvádím v první kapitole, mediální výchova je průřezové téma definováno Rámcovým

vzdělávacím programem. Za RVP od roku 2011 odpovídal Národní ústav pro vzdělání

(NÚV). Ten vznikl sloučením tří organizací,16 spravovanými MŠMT. V lednu 2020 se

NÚV spojilo s Národním institutem pro další vzdělání a vznikl Národní pedagogický

institut České republiky (NÚV 2011).

Celý systém kurikulárních dokumentů je založen na Národním programu rozvoje

vzdělání v ČR, který je uzákoněn ve školském zákoně.17 Vzdělávací soustava se zaměřuje

na žáky od 3 do 19 let a funguje na dvou úrovních - státní a školní.

Na státní úrovni je zaveden RVP, který je rozdělen na jednotlivé úrovně vzdělání -

předškolní, základní, střední a ostatní vzdělání.

Dělení programů a jejich označení:

● Předškolní vzdělání - RVP PV

● Základní vzdělání - RVP ZV a RVP ZŠS (základní školy speciální)

● Střední vzdělání - RVP G, RVP GSP, RVP DG (gymnázia, gymnázia se sportovní

přípravou, dvojjazyčná gymnázia)

● Ostatní vzdělání - RVP ZUV (základní umělecké vzdělání), RVP JŠ (jazykové

školy).

Školní úroveň označuje jednotlivé školní vzdělávací programy (ŠVP), které si na základě

RVP vytváří každá škola samostatně. RVP má za úkol definovat úroveň vzdělání v

jednotlivých kategoriích vzdělávacího systému. Jeho cílem je posílit klíčové kompetence a

více je přiblížit k obsahu vzdělání. Absolventi, by pak měli být schopni nabyté kompetence

17 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

16 Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
(VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) (NÚV 2011)
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využívat v praktickém životě (RVP 2017:7). Celý program má podpořit pedagogickou

samostatnost škol a učitelů a zároveň zajistit, že žáci získají požadované znalosti a

dovednosti.

2.1.1 Klíčové kompetence

Předškolní, základní i střední vzdělání má cílit na posílení klíčových kompetencí, které

RVP definuje. Na základě hodnot a představ společnosti, byly vytvořeny kompetence,

které jsou: „souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti” (RVP 2017:11). Tím, že žák získává

v průběhu studia tyto kompetence, se zlepšuje jeho vzdělání a zařazení do občanské

společnosti. (RVP 2017:11).

V současné době je definováno šest klíčových kompetencí.

● Kompetence k učení

● Kompetence k řešení problémů

● Kompetence komunikativní - zde je důraz na porozumění, mimo jiné, informačním

a komunikačním prostředkům. Žák by na ně měl umět dobře reagovat a správně s

nimi pracovat. To mu pomůže k aktivnímu „zapojení do společenského děje.”

(RVP: 2017:11)

● Kompetence sociální a personální

● Kompetence občanské

● Kompetence pracovní

2.1.2 Průřezové téma - mediální výchova

Průřezová témata v RVP zastupuje šest okruhů aktuálních společenských témat, kterým by

se ve školách měla věnovat pozornost. Během doby žákova základního vzdělání musí

škola zajistit, aby se vyučovaly všechna průřezová témata. Charakteristickým rysem této

skupiny předmětů je důraz na propojení s dalšími předměty a obory vzdělání. Podle RVP

by tak mělo dojít ke komplexnímu rozvoji žáků a rozvoji klíčových kompetencí. V rámci

základní školy jsou povinná tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova,

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova (RVP

2013:104).
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Časová dotace průřezových témat se odvíjí od formy jejich realizace. Pokud se vedení

školy rozhodne, zařadit mediální výchovu do ostatních předmětů, není pak stanovena

přesná časová dotace. Témata se mají probírat průběžně, během celé školní docházky.

Pokud se škola rozhodne mediální výchovu vyučovat jako samostatný předmět, jeho

hodinová dotace se odvíjí od tzv. disponibilní časové dotace, definované v Rámcovém

učebním plánu. Pro 1.-5. ročník je to 16 hodin, pro druhý stupeň 18 hodin (RVP

2017:142).

Celková koncepce mediální výchovy, tak jak ji definuje RVP, stojí na pěti základních

pilířích mediální gramotnosti (Wolák 2017:70; Hart 1991:8).

a) Média neodrážejí přesný obraz společnosti.

b) Diváci a uživatelé médií nejsou pouze pasivní příjemci. Média mají výrazné

postavení ve společnosti a ovlivňují život jedinců.

c) Skrze média si lidé vytvářejí obraz fungování a stavu společnosti.

d) Média přinášejí různé typy obsahů, ty mají odlišné účely, které může ovlivnit

použitá technologie.

e) Mediální domy mají za cíl ekonomické zisky.

Tyto základní body, jsou v RVP rozděleny a probírány v tematických okruzích. Tyto

okruhy se dělí na dvě kategorie. První jsou okruhy receptivních činností. Sem spadá

dovednost kritického čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálních

sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení a fungování

a vliv médií ve společnosti. Okruhy zaměřené na produktivní činnosti jsou tvorba

mediálního sdělení a práce v realizačním týmu (RVP 2017:116-117).

Kapoun a Oujezdský těmto kategoriím přidělují metody, kterými by mělo být dosaženo

toho, aby žáci získali potřebné dovednosti a znalosti.

Metody receptivního postupu:

● aktivní a kritické čtení, poslouchání a sledování mediálních sdělení

● analýza stavby mediálních sdělení

● hodnocení vztahu mediálních sdělení a reality

● analýza fungování médií

● hodnocení vlivu a účinků mediální komunikace
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Metody produktivního postupu:

● práce v třídním nebo školním médiu (noviny, časopis, rozhlas, internetová televize,

webová stránka nebo sociální média)

● rešerše a tvorba vlastních příspěvků

● redakční práce a  prezentace třídního nebo školního média.

(Kapoun, Oujezdský 2014:102-103)

Více o náplních těchto okruhů ve 4. kapitole.

RVP vysvětluje důležitost zařazení mediální výchovy do osnov, tím, že média jsou

důležitým socializačním faktorem. Člen společnosti se musí naučit přijmout, zpracovat a

vyhodnotit informace, které se k němu dostávají z médií. Důležité je uvědomit si smysl

jednotlivých sdělení a jejich vztah k realitě (RVP 2017:139). Žáci mají skrze mediální

výchovu získat základní úroveň mediální gramotnosti. To znamená: „osvojení si některých

základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii,

struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé

zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat

nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr,

popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a

schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb –

od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.” (RVP 2017: 139).

Mediální výchova je blízká dalším vzdělávacím oblastem definovaných v RVP. Jedná se o

oblasti: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační

technologie a Umění a kultura.

Průřezová témata nebyla často realizována tak, jak se doufalo. Učitelé si nebyli jisti, jak

jednotlivá témata pojmout, jejich obsahy nebyly dobře definovány. V roce 2011 Výzkumný

ústav pedagogický představil Doporučené očekávané výstupy pro základní školy (DOV

ZV). V nich byly, blíže definovány výstupy pro mediální výchovu. (Wolák 2017:77).
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2.3 Doporučené očekávané výstupy pro základní vzdělání

DOV ZV rozděluje výstupy pro první a druhý stupeň. Pro žáky prvního stupně jsou

výstupy rozděleny na dvě období. První období obsahuje tematický okruh: Mediální

propedeutika. Ve druhém období jsou žáci schopni rozvíjet znalosti a dovednosti pro oblast

kritického myšlení. Tematický okruh pro toto období je: Kritické čtení a vnímání

mediálního sdělení (to obsahuje základní témata z okruhů: Interpretace vztahu mediálních

sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Tvorba mediálních sdělení a Práce v

realizačním týmu.) (DOV 2011:70).

Podle DOV je vztah žáků 1. až 3. ročníku k médiím především intuitivní. Není

potřeba, aby se žáci v tomto věku učili faktické znalosti, ale aby pracovali s jejich

vlastními zkušenostmi s médii. Mediální témata jsou vyučována symbolickou formou

skrze hry, rozhovory, povídání, ilustrace. Je možné také vytvořit aktivity pro skupinové

práce. Cílem je vést žáky k tomu, aby se práce s médii stala vědomou aktivitou, kterou lze

racionálně kontrolovat. Je vhodné také pracovat s tématy, které se zaměřují na správné a

bezpečné užívání internetu, mobilních telefonů a nových technologií. (DOV 2011:71)

Doporučené očekávané výstupy pro 1. stupeň - 1. období

● odpovídá na otázky zaměřené na obsah čteného, slyšeného nebo sledovaného

jednoduchého zpravodajského či reklamního sdělení

● charakterizuje postavy a hodnotí jejich jednání ve vztahu k události (zamýšlí se nad

jejich vlastnostmi apod.)

● dotváří krátkou zprávu do logického celku (vyprávěním, dramatizací, ilustrací

apod.)

● při četbě, poslechu, sledování pohádek, seriálů, filmů rozlišuje prostředí reálné a

fantastické (od vyjádření dojmu a pocitu k formulaci soudu a názoru)

● postupně rozlišuje místo a čas děje, jednoduché příběhy vypráví v časové a příčinné

souvislosti

● na základě své intuice hodnotí přání, které slibuje splnit reklama, a porovnává je s

realitou svých potřeb, zájmů a přání

● sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den („moje každodenní

mediální biografie“, média jako součást rodinného prostředí)

● na konkrétním příběhu začíná rozpoznávat rizika, která pro něj i pro ostatní

představuje zveřejňování soukromí na internetu, a na příkladu uvede zásady

bezpečného užívání síťových médii (DOV ZV 2011:71)
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Od zavedení DOV neuplynula sice tak dlouhá doba, ale došlo k významnému posunu ve

vztahu mladších žáků k novým technologiím. Některé děti, začaly samy používat počítač,

až v rámci výuky Informačních a komunikačních technologií. Od počátku distanční výuky,

jsou však všechny děti nuceny pracovat minimálně s počítačem a internetem. Měl by být

kladen daleko větší důraz na jejich vzdělávání v této oblasti už v začátku školní docházky.

Bylo by vhodné pracovat se žáky, kteří v současné době procházejí distanční výukou, a

toto prostředí je pro ně nové. V průběhu podzimu 2020 se objevily problémy s bezpečným

používání počítače (tabletu, telefonu) a internetu, na které mladší žáci nebyli připraveni. Je

náročné vymyslet řešení, jak v současné době učit mediální výchovu. Rozvrh hodin, byl

pro distanční výuku zkrácen na polovinu a vyučují se pouze předměty: český jazyk,

matematika, cizí jazyky, vlastivěda/prvouka. Z vlastní zkušenosti vím, že s žáky musíme

řešit situace, které se týkají používání internetu a obecně trávení velkého množství času

před obrazovkou počítače.

Na druhé období prvního stupně, žáci 4. a 5. ročníků, je připraven tematický okruh Kritické

myšlení a vnímání mediálního sdělení. Jak jsem psala výše, tento tematický okruh zahrnuje

i témata z dalších okruhů. Jak napovídá název, cílem tohoto okruhu je posílení kritického

myšlení a schopnost pracovat s obsahem mediálního sdělení. Žáci by měli být schopni

rozlišit funkce mediálních sdělení a jejich komunikační cíle. V tomto období by měla být,

skrze mediální výchovu, podpořena čtenářská gramotnost, sociální učení a zlepšování

vyjadřovacích schopností žáků.

Důležitá je také skupinová práce a spolupráce s mimoškolními partnery. Žáci jsou vedeni k

tomu, aby vytvářeli vlastní videa, prezentace, fotografie a slohová cvičení. DOV jsou pro

první období pouze orientační. Pro druhé období a druhý stupeň jsou již závazné. (RVP

2017:14)
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Doporučené očekávané výstupy pro 1. stupeň - 2. období

● rozlišuje a porovnává podle charakteristických rysů a způsobů užití masová a

síťová média (tisková média, rozhlas, televize, internetové stránky aj.)

● na konkrétních příkladech rozlišuje základní funkce mediálních sdělení:

informovat, vzdělávat, získávat, bavit

● rozlišuje informativní a umělecké obsahy (především zpravodajství, vzdělávací a

osvětové pořady a texty a fikce pohádkové a dobrodružné povahy) od reklamy

● rozezná a využívá základní prostředky zpravodajství; napíše krátkou zprávu –

odpoví na otázky „kdo?, co?, kdy?, kde?“

● rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama

využívá pro oslovení různých cílových skupin

● na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií

a v přístupech k mediálním sdělením

● na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním světem (přímá

komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé)

● uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých

blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů a

chová se podle toho

(DOV ZV 2011:72)

Výše zmíněné informace se týkají teoretického rámce pro výuku mediální výchovy. V další

podkapitole představím materiály, které vznikly pro potřeby praktické výuky na školách.

2.4 Materiály vhodné pro výuku MV

Materiály, které se dají použít pro výuku mediální výchovy se dělí do kategorií podle jejich

funkce (Wolák, Pastorová, Jirák 2015: 155). Wolák rozděluje materiály do dvou hlavních

skupin. První jsou texty, které mají metodicko-didaktický charakter a pedagogové, podle

nich mohou vyučovat. Druhé jsou materiály, které nejsou deklarované jako metodické.

Může se jednat o různé internetové stránky, brožury, které pracují s jednotlivými tématy.

První skupina se dále rozděluje na pět kategorií: „a) odborné materiály obsahující

metodické složky pro učitele, b) ucelené metodické složky pro učitele, c) učebnice určené

pro práci se žáky, d) internetové portály a projekty, e) multimediální pomůcky” (Tamtéž

155).
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V následujících odstavcích představím metodické materiály, které byly sepsány pro

potřeby učitelů a obsahují, vedle teoretického výkladu, i nápady a podněty, jak s žáky

hovořit o jednotlivých tématech.

Rozumět médiím - základy mediální výchovy pro učitele, vydáno v roce 2006

(Mičienka, Jirák 2006). Tuto knihu vytvořil kolektiv autorů pod vedením Marka Mičienky

a Jana Jiráka. Byla financována z Evropského sociálního fondu.18 Kniha je rozdělena na

devět částí a obsahuje také CD-ROM s ukázkami a materiály, které doplňují výklad.

Jednotlivé kapitoly, rozebírají základní oblasti mediální výchovy. Každé téma je složeno z

úvodu pro učitele a ukázkové lekce. V úvodním textu se učiteli nabízí, shrnutí dané

problematiky a vysvětlení proč je vybrané téma pro žáky důležité. Je také přiložen seznam

literatury, pokud by si pedagog chtěl najít další informace. Ukázkové lekce se zaměřují na

aktivní zapojování žáků. Aktivity jsou složeny především z diskuzí, cvičení, rozborů textů

a mediálních sdělení a interaktivních her (Wolák 2017). Materiály nabízejí také pracovní

listy pro studenty a závěrečné shrnutí.

O rok později vyšla stejným autorům kniha Základy mediální výchovy (Mičienka, Jirák

2007). Ta navazuje na jejich předchozí příručku. V úvodu každé kapitoly, jsou popsány cíle

dané lekce a vazba na další vzdělávací oblasti. Pedagog má k dispozici pracovní listy i

oporu ve formě ukázek na CD-ROM. Připraveny jsou otázky k diskuzi a možnosti, jak

lekci vést a s jakými vědomostmi a dovednostmi by měl žák odcházet (Mičienka, Jirák

2007). Není určeno pro jaký ročník jsou aktivity vhodné. Řekla bych, že spíše pro žáky 2.

stupně. Některé lekce se však dají přizpůsobit i pro mladší žáky.

Další metodický materiál, Být v obraze - mediální vzdělávání s využitím

audiovizuálních prostředků, vydala organizace Člověk v tísni v roce 2007 (Strachota,

Valůch 2007). Jedná se o velmi obsáhlý materiál, který má velmi bohatou audiovizuální

část (příloha na DVD). Příručka ukazuje učitelům, jak pracovat s ukázkami z českých i

zahraničních filmů, jakým stylem vést diskuzi a obsahuje také pracovní listy a nápady na

aktivity. Být v obraze, byl jeden z nejpoužívanějších materiálů na školách (Strachota

2019:7). V roce 2019, došlo k vydání druhého dílu, který se snaží reagovat na aktuální

vývoj situace. Materiál je doplněn sérií videí, na kterých spolupracoval youtuber Kovy.19

Publikace blíže popisuje, jak využívat během lekcí dokumentární filmy a po jejich

19 Kovyho mediální ring; Karel Kovář

18 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
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shlédnutí s žáky diskutovat na dané téma. Obsahuje také množství fotografií, ilustrací,

ukázek z webových stránek a pracovních listů.

Příručka je rozdělena na podkapitoly podle konceptu pěti klíčových otázek pro posuzování

důvěryhodnosti médií (Kdo?, Co?, Komu?, Jak?, Proč?). Každá z těchto pěti otázek se pak

podrobněji rozebírá na příkladu, který spadá do tematického okruhu.

Například podkapitola Kdo? obsahuje: Kovyho mediální ring, Zpravodajství - Mimořádná

zpráva, Mediální aktivismus - Gabrielova reportáž z mistrovství světa ve fotbale.

U každého tematického okruhu je napsán doporučený věk žáků (jeden okruh je pro žáky od

10 let, 17 okruhů pro 12ti a 13ti leté, jeden okruh je pro žáky starší 14 let, čtyři okruhy se

doporučují pro 15 let a výše. Okruh týkající se náboženství a svobody slova je doporučen

pro studenty střední školy od 16ti let) (Strachota 2019:5). V závěru materiálu je rejstřík

pojmů a návrhy na další lekce. Celá příručka je zdarma ke stažení na stránkách

vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS - spadající pod Člověk v tísni).

V roce 2020 JSNS, vydal dvě metodické příručky, zabývající se tématem mediální

výchovy. V digitálním světě - mediální vzdělání s využitím audiovizuálních prostředků, je

navrženo pro žáky prvního stupně základních škol. Lekce jsou založeny na francouzském

animovaném seriálu (#DansLaToile). Ten je určen pro děti ve věku 6 -12 let. Ilustrace a

grafická úprava vychází ze stylu tohoto seriálu. Každá lekce začíná shlédnutím jednoho

dílu seriálu (epizody mají okolo 2 minut), dále jsou připraveny aktivity na dané téma,

pracovní listy a listy pro vyučujícího. Aktivita je pro pedagoga podrobně popsána. Autoři

uvádí cíl každé vyučované lekce, zařazení do vzdělávací oblasti a obsahově vzdělávacího

okruhu, uvedena jsou i jednotlivá průřezová témata a klíčové kompetence. Vyučující se

dozví jaké pomůcky potřebuje a kolik času mu celá aktivita zabere. V úvodu také najde

podrobný postup, jak si má hodinu připravit a rady pro závěrečnou reflexi. Závěr kapitoly

obsahuje shrnutí jednotlivých témat, kde si vyučující může ujasnit pojmy a definice, které

se váží k probírané látce.

Tématické okruhy kapitol jsou: Digitální svět: Jak vznikl a jak funguje, Jak na data

(vyhledávače, viry, hesla, cookies), Jak na online zábavu, Jak na sociální sítě, Jak všechno

zvládat chytře a bezpečně (kyberšikana) (V digitálním světě 2020:4).
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Druhou příručkou vydanou tento rok je Dezinformační dezinfekce: Výukové materiály ke

(koronavirovým) dezinformacím (Vzdělávací program JSNS 2020). Tato příručka velmi

rychle zareagovala na množství dezinforamcí, které vznikly v důsledku situace okolo

pandemie Covid-19. Ve čtyřech kapitolách20 příručka nabízí výukové materiály, které

mohou pedagogům pomoci diskutovat se žáky o současné situaci a roli médií. Jedná se o

doplňkový materiál k výuce, který odpovídá na aktuální situaci s používaním příkladů,

které jsou staré jen pár měsíců. Všechny aktivity jsou určené žákům starším 14ti let.

Další metodický materiál pro učitele, Média tvořivě, vydalo občanské sdružení Aisis v roce

2008. Tato obsáhlá příručka vznikla společně se sérií seminářů určených pro vzdělání

pedagogů. V první části se zaměřuje na témata mediální výchovy a také na praktické rady

pro tvorbu fotografií a videí: Společné plánování mediální výchovy v jedné škole

(zamyšlení pro pedagogy, jak pojmout výuku na své škole) Vývoj médií, Média a kýč,

Interpretační možnosti fotografie, Video ve výuce (obsahuje praktické rady a ukázky jak

komponovat záběry, nahrát kvalitní zvuk nebo jak pracovat s filmovými žánry), Internet a

zábava, Reklama a propagační mix. Druhá část příručky pracuje s mediální výchovou a

jejím zasazením do dalších předmětů. Autoři zde představují, jak lze výuku o médiích

propojit s českým jazykem a literaturou, dějepisem, občanskou naukou, výtvarnou

výchovou, zeměpisem, přírodními vědami a fyzikou. Závěr obsahuje rady pro založení a

vedení školního časopisu (Média tvořivě 2008). Příručka Média tvořivě je určena

především pro žáky druhého stupně a středních škol.

Publikace Mediální pedagogika - Média a komunikace v teorii a učitelské praxi

(Pavličíková, Šebek, Šimůnek 2009), obsahuje devět příspěvků k tématu mediální

pedagogiky. Jednotlivé kapitoly, kromě odborného popisu tématu obsahují náměty a

aktivity pro výuku (Wolák 2017:93).

Další publikace, které v posledních dvaceti letech vznikly a odpovídají potřebám a úrovní

vyučování mediální výchovy zmiňuje Wolák: Příručka příkladů dobré praxe (2007) nabízí

64 příkladů z praxe vycházející z procesu počáteční tvorby ŠVP, najdeme zde také tři

konkrétní příklady, jak byla mediální výchova realizována (Wolák 2017:92).

20 Témata kapitol: Analýza dezinformací podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, Proč
vznikají a proč se šíří (koronavirové) dezinformace?, Krotíme dezinfoviry - Praktické rady a tipy k
ověřování informací, Koronavirové dezinformační lahůdky.
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Mediální gramotnost a mediální výchova (Niklesová, Bína 2010) přináší vysvětlení

základních pojmů z oblasti mediální výchovy a projekty na téma reklama (Wolák 2017:93).

Základní přehled pro výuku mediální výchovy na 2. stupni ZŠ a na středních školách

obsahuje publikace Mediální výchova (Verner 2007). Další vhodné publikace, o kterých

Wolák píše jsou: K mediální výchově (Frank Jirásková 2008), Výchova k mediální

gramotnosti (Bína 2005), Mediální gramotnost: nový rozměr pro vzdělání (Jirák, Wolák

2007).

Až v roce 2010 se na trh dostala publikace, která měla formu učebnice a byla určena, jak

pedagogům, tak i žákům. Jedná se o učební text Mediální výchova od Jana Pospíšila a

Lucie Sáry Závodné (2009). Učebnice je určena, především pro práci středoškolských

studentů. Jako doplněk k ní, byla vydána učebnice Mediální výchova - cvičebnice (Zadání,

Řešení). Tyto publikace se věnují tématům z RVP. Obsahují mnoho ilustrací, fotografií,

dobových materiálů. Studenti mají k dispozici náměty na zamyšlení, kvízy a testy

(Pastorová, Wolák, Jirák 2015:159). Další učebnicí je Mediální výchova od vydavatelství

FRAUS. Určená pro žáky druhého stupně ZŠ (2013).

Pro žáky prvního stupně existuje deset let stará publikace „Mediální výchova, praktické

náměty výuky na 1. stupni ZŠ” od nakladatelství Raabe (Raabe 2011). Publikace nabízí

pedagogům šest tématických okruhů, které jsou připravené pro využití ve výuce. Součástí

jsou i pracovní listy a informace o propojenosti k dalším průřezovým tématům, klíčovým

kompetencím a očekávaným výstupům. Délka a praktické zpracování tématu je v rukou

pedagoga. Některé okruhy zaberou podle autorky 2 vyučovací hodiny, jiné až 15

vyučovacích hodin. Na základě kvalitativní obsahové analýzy, kterou provedla Kateřina

Pokrupová, vyplývá, že publikace se nejvíce věnuje tématům: Fungování a charakteristika

tradičních médií a Reklama, její působení a regulace. V menší míře se objevují didaktická

témata: Mediální realita a Role autora mediálního sdělení. Publikace se téměř nevěnuje

tématům: Nebezpečné prostředí internetu, Média a jejich role ve společnosti, Manipulace a

propaganda, Fungování a charakteristika nových médií, Právní a etické rámce novinářské

práce, Vlastnictví a ekonomické fungování médií (Pokrupová 2018:44).

Pro předškolní a nejmladší školní žáky je určena publikace „Mediální činnosti v

předškolním a mladším školním věku” opět od nakladatelství Raabe. Publikace obsahuje 19
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aktivit, které mají pomoci rozvíjet mediální gramotnost u dětí od 5 do 9 let. Aktivity, které

mohou pedagogové s žáky procházet jsou zaměřeny především na receptivní činnosti

(Pokrupová 2018:47).

Většina výše zmíněných materiálů je určena především pro žáky 2. stupně ZŠ a středních

škol. Publikace cílící přímo na žáky 1. stupně jsou: metodická příručka V digitálním světě

(JSNS 2020), Mediální výchova, praktické náměty výuky na 1. stupni ZŠ (Raabe 2011),

Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku (Raabe 2016). Vybrané lekce z

Rozumět médiím - základy mediální výchovy pro učitele se dají, s drobnými úpravami,

použít pro žáky 4. a 5. ročníků. Záleží pak na pedagogovi, jak moc je zkušený a odhodlaný

materiály přizpůsobit věkovému požadavku své třídy.

Webové stránky
Příspěvky k tématu mediální výchovy i připravené lekce se dají najít na mnoha webových

stránkách. Zde uvedu ty, obsahově nejzajímavější a nejznámější. Metodický portál RVP

(www.rvp.cz) - Národního pedagogického institutu, nabízí materiály a podklady pro rozvoj

mediální gramotnosti. Z poslední doby jsou zde dostupné lekce: „Ve spárech YouTube”

nebo „Vydej svůj článek”.

Web Čtenářská gramotnost a projektové vyučování nabízí, mimo jiné, část materiálů

zaměřených na mediální výchovu. Zde mohou pedagogové najít nejrůznější náměty do

svých hodin a také informace k vedení školního časopisu (Wolák 2017: 95).

Škola médií je projekt, který vznikl pod záštitou několika institucí.21 Nabízí pedagogům

středních škol metodické materiály pro mediální výchovu. Jejich publikace Mediální

výchova v etických souvislostech je zdarma ke stažení na webových stránkách. V minulosti

Škola médií také nabízela akreditovaný kurz Mediální výchova a školní média (Škola

médií).

Wolák ve svém souhrnu píše o dalších webových stránkách, na kterých lze nalézt mnoho

materiálů a podnětů, často i celé připravené lekce. Jedná se o: projekt Media set

(www.mediasetbox.cz). Na stránce sice již pět let nepřibyl nový obsah, ale i tak

pedagogovi nabízí mnoho užitečných podkladů. Další stránky nejsou v roce 2021

21 Arcibiskupství pražské, Česká biskupská konference, nadace Renovabis a Vyšší odborná škola
publicistiky
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aktualizované.22 Asociace pro mediální pedagogiku provozuje web

www.medialnipedagogika.cz ale i ten je od roku 2012 neaktivní.

Jak jsem zmínila výše, mnoho materiálů k aktuálním tématům nabízí i webová stránka

projektu Jeden svět na školách. Kromě metodických příruček nabízí i velké množství

dokumentárních filmů a sérií, zaměřujících se na určité téma (např. Fake news, Rizika

kyberprostoru, Současná ruská propaganda) (JSNS 2021).

Jeden z nejnovějších projektů pro mediální výchovu je web Fak(e)ticky

(www.faketicky.cz). Ten se zaměřuje především na vzdělání skrze interaktivní workshopy

pro žáky, učitele, ale i obce a firmy.

Dalším zajímavým projektem je webová stránka volitelného předmětu Gymnázia Na

Zatlance Svět médií (svetmedii.info). Autor projektu nabízí otevřenou učebnici, kde

pedagogové najdou zpracované lekce k tématům mediální výchovy.

Množství materiálů nabízí projekt Komunikační výchova, který vznikl v rámci

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v

Olomouci.(www.komunikacnivychova.upol.cz). Výukové mateiály nabízí také Seznam.cz

pod projektem Seznam se s médii. K dispozici jsou připravené lekce, možnosti pro

pedagogy vzdělávat se online a také exkurze pro školy (www.oseznam.cz).

Webových stránek nabízející materiály pro pedagogy je poměrně velké množství Ne

všechny jsou aktuální anebo nenabízejí ucelené lekce a dlouhodobé programy.

22 České centrum komunikace - neaktuální, poslední info o mediální výchově z roku 2010
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3. Dosavadní odborný zájem o dané téma a jeho zjištění
Vývoj mediální výchovy, stěžejní dokumenty a výukové materiály jsem představila v

předchozích kapitolách. Třetí kapitola se zaměří na dosavadní odborný zájem o téma,

konkrétně představím publikace, které mapují současný stav mediální výchovy na českých

školách.

Odborné práce
Pro tvorbu výzkumu musím vycházet především z oficiálních dokumentů, které byly

vydány MŠMT. Ostatní odborné publikace se nepříliš často zaměřovaly na téma žáků

prvního stupně a jejich úrovně mediální gramotnosti. V následujících odstavcích, jich

představím několik, těch jež jsou tématem nejbližší.

Vyučování mediální výchovy na 1. stupni se věnuje diplomová práce Kristýny Živné

Mediální výchova na 1. stupni základní školy z roku 2016. Ta, za pomocí dotazníkového

šetření mezi pedagogy brněnských škol zkoumala, v jaké míře a jakým způsobem vyučují

mediální výchovu (Živná 2016).

Na žáky prvního stupně se zaměřuje práce Martiny Valné: Didaktický potenciál časopisu

Mateřídouška při realizaci mediální výchovy na prvním stupni základní školy. V té autorka

sleduje, jak je možné využívat dětský časopis pro výuku mediální výchovy (Valná 2016).

Jakou formou nabízí mediální výchovu dětský kanál ČT :D, analyzovala Helena Novotná v

práci Pořad Wifina v kontextu mediální gramotnosti a vzdělávání médii (Novotná 2016).

Dětský kanál je zaměřen na věkovou skupinu 8-12 let. Jedním z pořadů, které vysílá je i

lifestylový pořad Wifina, který přináší mladému publiku informace nejen o světě

technologií.

Materiálům, které se dají využít pro výuku na prvním stupni se částečně věnuje i práce

Kateřiny Krobové Výuka reklamy v rámci mediální výchovy (Krobová 2017). Autorka, v

práci rozebírá RVP a Doporučené očekávané výstupy a zkoumá, zda pro naplnění těchto

výstupů existují odpovídající metodické materiály. Pro nejmladší žáky představuje

publikaci Mediální výchova: Praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ (Bláhová 2011),,

u které hodnotí zpracování tématu reklama.
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Vhled do stavu současné mediální výchovy nabízí práce Kateřiny Konopkové Mediální

výchova (Konopková 2018). Autorka obhajuje potřebu mediální výchovy mimo jiné i tím,

že poukazuje na výzkumy a odborné publikace, upozorňující na sílu vlivu médií na děti

(konkrétně na případech násilných her, sexuálně explicitního obsahu a reklamy). Poslední

část práce je věnována průřezovým tématům definovaných v dokumentech RVP pro

základní školu, možnostem hodnocení výuky mediální výchovy a mediální výchově jako

součástí celoživotního vzdělání.

V práci Pojetí mediální výchovy v učebnicích a výukových materiálech pro 1. stupeň ZŠ,

Kateřina Pokrupová zkoumá, jaká témata mediální výchovy pro 1. stupeň základní školy

jsou nejvíce zastoupena ve výukových materiálech dostupných pro pedagogy. Autorka

rozborem učebnic a výukových materiálů zjišťovala, jaké je aktivní zapojení žáků do

výuky a aktivit. To se odehrává především v rámci receptivních činností. Učebnice a

edukační materiály vydané po roce 2005 a spolupracující s MŠMT, autorka podrobila

kvalitativní obsahové analýze (Pokrupová 2018).

Za upozornění stojí také práce Terezy Brožové „Využití dětské zkušenosti s médii ve

formální výchově” (Brožová 2019). Autorka se ve své bakalářské práci zaměřuje na

vzdělání dětí ve věku 10 - 12 let tzv. tweenager. Velmi rozsáhle popisuje potřeby u dětí v

tomto věku. Důkladně se věnuje oblasti, která pohlíží na dítě jako aktivního uživatele

médií a podobám, jaké má formální a neformální mediální výchova. Přínosná i pro tuto

práci je část, věnující se propojování prostorů, ve kterých se děti setkávají s médii. Jedná se

o domov - primární oblast („first space“), školu - sekundární oblast („second space“) a

prostředí vrstevníků mimo zmíněné oblasti („third space“) (Brožová 2019:60).

Brožová dále nabízí interpretaci bodů z Manifestu mediální výchovy od Johna Pottera:

1. Je nutné podívat se na rozšíření koncepce a definice gramotnosti; přemýšlet o

způsobech kulturní produkce a o tom, co skutečně znamená být gramotný v novém

věku médií.

2. Naléhavá potřeba spojit se se životy studujících a založit učební plán na tom, co a

jak je médii v živé kultuře vytvářeno, sdíleno, konzumováno, interpretováno a

vystavováno.

3. Třetí zásada zahrnuje dialog se studenty o jejich zkušenostech, dovednostech a
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dispozicích v používání médií ve všech podobách.

4. Závěrečný princip připomíná, že dospělí, t(w)eenageři i děti žijí ve světě, v němž

mohou být média organizována, zobrazována a reprezentována způsoby, které v

dřívějších dobách nebyly možné. (Brožová 2019:75)

Tyto čtyři body přinášejí možnost zamyslet se znovu nad principy mediální gramotnosti.

Co by mělo být jejím cílem a jak je důležité mapovat aktuální situaci a umět reagovat na

potřeby studentů, které se vyvíjí. Propojení oblastí, ve kterých se žák setkává s médii je i

pro tuto práci výzvou. Zvláště u dětí ve věku 4. a 5. třídy bude zajímavé alespoň z části

zmapovat toto propojení. Výzkumná část práce Využití dětské zkušenosti s médii ve

formální výchově byla vedena formou kvalitativního výzkumu s vybranými žáky páté třídy.

Autorka měla možnost a prostor vytvořit prostředí ve kterém mohli žáci páté třídy

odpovídat na její otázky. Autorka vzhledem k věku dotazovaných zvolila aktivity, které je

budou bavit a mohou se do nich zapojit. Výzkumné otázky se zaměřovaly především na

zkušenost tweenagerů s médii a na to, jaké jsou možnosti mimoškolních aktivit v rozvoji

mediální gramotnosti.

V roce 2016 provedl Institut komunikačních studií a žurnalistiky Studii mediální

gramotnosti populace ČR - Mediální gramotnost osob mladších 15 let (IKSŽ 2016).

Zadavatelem výzkumu byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V této studii

mapovali autoři mediální gramotnost žáků českých škol. Zaměřovali se mimo jiné na jejich

znalosti zpravodajství, reklamy, mediálního průmyslu, používání médií v rodině a také na

rizika spojená s užíváním médií.

Studie shrnuje výsledky kvalitativní studie, kterou autoři provedli na základě studie z roku

2011 - Stav mediální gramotnosti v ČR – Fáze II (Cebe, Jirák, Kohutová, Trampota,

Vochocová, Wolák, 2011). Výzkum probíhal ve třech věkových skupinách - předškoláci,

mladší školní věk a starší školní věk. Cílem bylo zjistit, jak žáci do 15 let rozumějí a

používají média. Dále, zda si jsou vědomi rizik a výhod, které média přinášejí a „jaká je

role druhých v jejich mediálním životě a mediální gramotnosti.” (IKSŽ 2016:9).

Výzkumnou metodou byla zvolena metoda ohniskových skupin. Připravený scénář se

zaměřoval na tři tematické okruhy: „a) vzorce užívání a tvorba médií, b) reflexe

dobrovolného a regulovaného užívání a tvorba médií (školní děti - role médií ve

společnosti) a za c) vnímání, výklad a tvorba vybraných mediálních obsahů (školní děti -

znalost mediálního průmyslu) (IKSŽ 2016:11). Hlavní výsledky výzkumu ukázaly, že děti
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považují digitální média a připojení k internetu za běžnou část svých životů. Tištěná média

jsou dětmi používána v menší míře, jde především o časopisy a knihy. Noviny vnímají jako

médium pro starší generaci. V domácnostech je běžná konzumace mediálního sdělení

pomocí televizoru (autoři upozorňují, že není jisté do jaké míry se jedná o tzv. „chytré

televize”, které mají řadu dalších využití). Ukázalo se také, že využívání rozhlasu je

minimální. Dalším zjištěním bylo, že děti jsou otevřené uživatelské univerzálnosti

(používají různé platformy a střídají jejich používání). Roli médií ve svých životech

vnímají děti, podle autorů: „v rovině poskytnutí nějaké formy slasti (zdroj zábavy, zahnání

nudy), dále pak jako možnost komunikace a získávání informací. Zajímavé jsou výsledky

vnímání reklamy. U mladších žáků tato schopnost byla slabší, dokázali rozlišit jen jasně

definovanou reklamu v televizním vysílání ale bylo pro ně náročné vnímat její prostředky a

cíle. Starší žáci to zvládali bez větších problémů.

Celá studie přinesla řadu dalších závěrů a zajímavých postřehů k aktuálnímu stavu

mediální gramotnosti mezi žáky do 15 let. Pro tuto kapitolu jsem vybrala pouze ty, které

jsou provázané s mým vlastním výzkumem.
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II. Praktická část práce
V předchozích kapitolách jsem vymezila pojmy mediální výchova a mediální gramotnost.

Dále jsem uvedla základní legislativní rámec a kurikulární dokumenty, které definují

výuku mediální výchovy na základních školách (se zaměřením na výuku prvního stupně).

Konkrétně se jedná o Rámcový vzdělávací program a Doporučené očekávané výstupy. S

těmito dokumenty jsou spojené pojmy: klíčové kompetence a průřezová témata. I tyto

pojmy jsem pro potřeby této práce vymezila. Vytvořila jsem také seznam materiálů, které

jsou v dostupné pro pedagogy k výuce mediální výchovy. Dále jsem představila základní

webové stránky, které se tématu věnují. Ve třetí kapitole jsem uvedla publikace a

akademické práce související s daným tématem.

V praktické části práce se budu věnovat kvalitativnímu výzkumu. Představím jeho metody

a cíle. Dále popíši vznik scénáře k hloubkovým rozhovorům. Následnou analýzu a

vyhodnocení výsledků představím v 5. kapitole.

4.  Koncepce a metodologie
Výzkum jsem se rozhodla uskutečnit formou rozhovorů s vybranými dětmi z pražské

základní školy. Žáci navštěvují dvojročí, které spojuje 4. a 5. ročník. V této třídě pracuji

již druhým rokem jako asistentka pedagoga a  žáky velmi dobře znám.

Výzkum provedu metodou kvalitativního šetření za použití metody hloubkového

rozhovoru. Právě hloubkový rozhovor mi může nabídnout podrobnější vhled do motivací a

znalostí žáků (Mertová 2014:131). Následná analýza obsahu, mi ukáže na úroveň znalostí a

dovedností dotazovaných. Samotný rozhovor bude doplněn pomůckami a audiovizuálními

materiály. V důsledku omezení vyhlášených vládou ČR, musím rozhovory provádět

on-line. Přes aplikaci Microsoft Teams se s žáky spojím. Využiji možnosti sdílené

obrazovaky a dotazovaným budu promítat potřebné materiály. Jelikož se jedná o cílovou

skupinu ve věku 9-11 let a výzkum bude probíhat on-line, budu se snažit, aby to pro žáky

bylo co nejzajímavější a dokázali udržet plnou pozornost v průběhu celého rozhovoru.
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4.1 Cíle a otázky výzkumu

Očekávaným výsledkem výzkumu je zjistit úroveň znalostí a dovedností v oblasti mediální

gramotnosti u žáků ve dvojročí - 4. a 5. ročník na pražské základní škole.23 Dalším cílem

výzkumu je ověřit, zda tato úroveň odpovídá Doporučeným očekávaným výstupům pro

druhé období 1. stupně. Mým záměrem není provést reprezentativní výzkum, chci prověřit

zda oblasti definované v RVP odpovídají reálné situaci u konkrétních dětí. Toto zjištění, mi

nadále může pomoci koncipovat výuku mediální výchovy, přímo u nás ve třídě a vycházet

tak z potřeb, které žáci mají. Pokusím se také najít vhodné materiály, které by odpovídaly

DOV pro žáky 1. stupně.

Pracuji s následující hypotézou: Znalosti žáků 4. a 5. třídy neodpovídají Doporučeným

očekávaným výstupům pro první období 1. stupně ZŠ. Tato hypotéza byla založena na

základě zkušeností a pozorování během práce asistentky pedagoga v konkrétní třídě. Dále

jsme vycházela z dostupných a výše zmíněných akademických prací a publikací. Myslím

si, že žáci mají dobrou znalost pouze některých oblastí mediální gramotnosti

(kyberšikana), u dalších témat, předpokládám, nedochází k dostatečné edukaci. Tento můj

předpoklad vychází z praxe, kdy jsme s žáky řešili případy kyberšikany a online

bezpečnosti.

4.1.1 Metody a design výzkumu

Otázky jsem vytvořila na základě prostudování dokumentů RVP a DOV. Především na

základě Doporučených očekávaných výstupů jsem formulovala otázky, abych zjistila, zda

znalosti a dovednosti žáků odpovídají požadovaným výstupům.

Doporučené očekávané výstupy se pro 1. stupeň dělí na dvě období a dva tematické

okruhy. Tematický okruh Mediální propedeutika je zaměřen na žáky 1. a 3 tříd - tedy 1.

období. Jeho cílem je uvést žáky do problematiky médií na základě jejich vlastních

zkušeností a znalostí. Žáci v tomtu věku jsou již také vedeni k tomu, aby si uvědomovali

rizika a možné negativní následky používání nových médií. Pro svůj výzkum vyberu pouze

některé body z tohoto tematického okruhu. Hlavním podkladem bude tematický okruh

Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, určen pro žáky 4. a 5. tříd.

23 Jedná se o třídu vyučovanou Montessori pedagogikou
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4.1.2 Metoda sběru dat

Z důvodu prodloužení nouzového stavu a zrušení prezenční školní docházky, musím

rozhovory uskutečnit online formou. Žáci jsou již od podzimu 2020 zvyklí používat

platformu Microsoft Teams pro výuku. Proto ji budu používat i pro jednotlivé rozhovory.

Rozhovory budou probíhat s vybranými žáky. Délka trvání bude přibližně 45 minut.

4.1.3 Participanti

Rozhovorů se zúčastnilo jedenáct žáků vybrané třídy. Žáci navštěvují dvojročí pražské

základní školy. Toto dvojročí spojuje čtvrtou a pátou třídu. Vyučování zde probíhá po

vzoru Montessori výuky. Účast na výzkumu byla pro žáky dobrovolná. Jednotlivé

rozhovory se vždy konaly mimo vyučování. Výzkumu se zúčastnilo šest dívek a pět

chlapců.

Jméno Věk Ročník

Jana 9 4.

Jonáš 9 4.

Bela 9 4.

Simona 9 4.

Celestýna 9 4.

Kajetán 9 4

Cyril 12 5.

Martin 11 5.

Noemi 11 5.

Justýna 11 5.

Václav 10 5.

Tabulka č. 1
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4.2 Scénář rozhovoru
Otázky a aktivity v připraveném rozhovoru se vždy vztahují k jednomu či několika

výstupům, definovaných v metodické podpoře Doporučené očekávané výstupy, metodická

podpora pro výuku průřezových témat v základních školách (DOV 2011). Proto jsem se

rozhodla otázky členit do okruhů, které budou sdružovat konkrétní výstupy - tematické

okruhy. Každý okruh, tak obsahuje doporučený očekávaný výstup, seznam otázek a

pomůcek (audiovizuální materiály, obrázkové podklady nebo knižní texty). Na začátku

jsou, pro přehlednost uvedena přesná znění výstupů převzatých z Doporučené očekávané

výstupy (DOV 2011). Během rozhovoru budu používat připravenou prezentaci, do které

budu zapisovat potřebné údaje. Prezentace obsahuje také obrázkové a textové materiály,

které doplňují jednotlivé tematické okruhy.

Jelikož se jedná o žáky 4. a 5. třídy, hlavní pozornost budu věnovat Doporučeným

očekávaným výstupům pro druhé období 1. stupně. Pro toto období je určen okruh Kritické

čtení a vnímání mediálního sdělení (obsahuje také vybraná témata z okruhů Interpretace

vztahu mediálního sdělení a reality, Stavba mediálního sdělení a produktivní činnosti -

Tvorba mediálního sdělení a Práce v realizačním týmu).

Základní data:

Dívka/chlapec

Věk

Ročník: Zajímá mě, zda jsou žáky čtvrtého nebo pátého ročníku. Žáci navštěvují dvojročí,

ale v rámci třídy jsou rozděleni na ročníky podle primárního dělení základních škol. Pro

mě je tato informace důležitá i z důvodu, že žáci čtvrtého ročníku mají předmět Informační

a komunikační technologie prvním rokem. Žáci páté třídy již druhým rokem. Myslím si, že

se tento rozdíl  projeví do znalostí žáků.

1. Okruh

Výstupy:

- žák sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den („moje každodenní
mediální biografie“, média jako součást rodinného prostředí). - výstup z 1. období

- na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií a
v přístupech k mediálním sdělením. - výstup z 2. období (DOV 2011)

36



Na úvod s žákem proberu, jak se média dotýkají jeho každodenního života. Tento výstup je

definován v obou obdobích prvního stupně. Po žákovi budu chtít, aby popsal, jaká média

se u něj v rodině aktivně používají a jak často. U jednotlivých členů rodiny popíše, jak

konzumují média a proč jsou tam rozdíly. Tím zmapuji žákovo vnímání a používání médií.

Otázky:

1. Zkus mi popsat co jsou to média?24

2. Jaká média doma používáte?

3. Kdo z vaší rodiny sleduje jaká média? Jaká používáš ty?

4. Jak se liší to, jak s médií pracují rodiče a jak ty? Proč myslíš, že to tak je?

Během rozhovoru budu žákovi nápady zapisovat do připravené prezentace, která bude

sdílená, abychom ji oba viděli. Prezentace také obsahuje slidy, na kterých jsou obrázky,

které zastupují jednotlivé druhy médií. Ukážu je žákovi až poté, co přijde s vlastními

nápady. Prezentace bude sloužit primárně jako doplnění.

2. Okruh

Výstup:

- Žák rozlišuje a porovnává podle charakteristických rysů a způsobů užití masová a

síťová média (tisková média, rozhlas, televize, internetové stránky aj.)

- Žák na konkrétních příkladech rozlišuje základní funkce mediálních sdělení:

informovat, vzdělávat, získávat, bavit.

- Žák rozlišuje informativní a umělecké obsahy (především zpravodajství,

vzdělávací a osvětové pořady a texty a fikce pohádkové a dobrodružné povahy) od

reklamy. (DOV 2011)

Tento okruh navazuje na výstup z první otázky. Zjistím, zda žák dokáže rozlišit a popsat

jednotlivá masová a síťová média. Některá média zmíní sám v úvodu výzkumu. Popřípadě

je doplním a společně si je projdeme. Cílem je, aby žák by schopen, nejen říct, jaká média

24 U definice média budu vycházet z knihy Výchova k mediální gramotnosti (Bína 2005:7):
„Médium je to, co slouží k uchování, přenosu či distribuci textů či výpovědí. Médii se zde rozumí
oblast materiálních prostředků…, jenž je zhruba ustáleně předpokládán při běžném užití tohoto
výrazu: všechny nosiče psaného slova (knihy, noviny, textové soubory aj.), zvukové nosiče (telefon,
rozhlas, CD), a audiovizuální prostředky a multimédia (film, televizní vysílání, internet).” Dále
vycházím z definice z metodické příručky Mediální výchova (Pospíšil, Závodná 2009:32): „Pohled
na média jako organizované postupy a prostředky, které umožňují masovou komunikaci.”
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zná, ale aby se zkusil  zamyslet nad jejich funkcí a způsobem, jakým pracují.

Zároveň do tohoto okruhu také zapojím dva výstupy, které se zaměřují na schopnost žáků

rozlišit základní funkce mediálního sdělení a jejich možnosti využití. Na vybraných

médiích žák zkusí popsat, jaké jsou jejich základní funkce - zda má médium informovat,

vzdělávat nebo poskytovat zábavu a odpočinek. S tím se pojí i dovednost rozlišit jednotlivé

obsahy médií, zda jsou informativní, umělecká nebo se jedná o reklamu. Pomocí ukázek

budu chtít aby žák určil, zda se jedná o zpravodajství, vzdělávací pořad (text), pohádku.

Otázky:

1. Zkus rozdělit následující média do kategorií: masová a síťová média.25

2. Čím se od sebe liší?

3. Média nám mohou poskytovat různá sdělení. Některá nás mají informovat, další

přinášet zábavu a odpočinek a některá nás vzdělávají. Za jakým účelem média

nejčastěji používáš? (Mičienka, Jirák 2006: 28)

Žákovi ukáži připravené ukázky jednotlivých médiálních sdělení (televizní, novinové,

knižní)

4. Jaká je funkce mediálního sdělení, které jsi viděl/a - slyšel/a? Jaký je jeho obsah?

Pro tento okruh mám připravenou část prezentace, která obsahuje pojmy masová média a

síťová média. Na obrázku žák uvidí také příklady, které může zkusit zařadit k jednotlivým

pojmům. Následující obrázek obsahuje řešení. Pro otázku o funkci médií je připraven slide,

na kterém žák vidí jednotlivé pojmy (informovat, bavit, získávat a vzdělávat). Společně k

nim zkusíme dopsat média, která k tomuto účelu používá. Pro tento okruh je také

připravena série ukázek. Úkolem žáka je pojmenovat jejich funkci a rozdělit je podle typu

mediálního sdělení. Ukázky jsem vybírala co nejzajímavější pro žáky ve věku 9-10 let.

Seznam ukázek:

1. ukázka - zpravodajství - informativní obsah ČT24 (Bakala foundation, ČT24 2012).

2. ukázka - pohádka Hurvínek - Malý stan - umělecký obsah (Filmy a pohádky 2021).

25 Definice síťových médií na základě publikací: „Komunikační prostředky založené na rozvoji
telekomunikací a počítačových sítí.” (Jirák, Köpplová 2015:60). „Síťová média jsou schopna
vytvářet sociální vztahy tím, že slouží k propojení mnoha bodů s mnoha dalšími body a konstituují
tak vztahovou a komunikační síť…, všechny body se mohou dostat do role jak podavatele, tak
příjemce” (Jirák, Köpplová 2007:22-23).
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3. ukázka - vzdělávací pořad - ČT:D Sám v muzeu - Mozartův klavír - umělecký

vzdělávací pořad (ČT:D 2020). Kvůli špatné dostupnosti videa v průběhu výzkumu

změněno na jiný vzdělávací pořad pro děti z ČT :D Dějiny udatného českého

národa - Svatý Václav (Koutský 2013).

4. ukázka - zpravodajství (informativní obsah), článek z internetové stránky časopisu -

ABC vědecko-technický časopis.26 Část stránky zabírá reklamní sdělení. Jedním z

žákových úkolů bude toto sdělení rozlišit od zbytku textu (Kubala 2021).

5. ukázka - umělecký text - četba vybraného úryvku z knížky Prašina (Matocha

2018:15-16).

3. Okruh

Výstup:

- Žák rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama

využívá pro oslovení různých cílových skupin. (DOV 2011)

Další výstup se zaměřuje na schopnost rozlišit znaky a cíle reklamy. Žák má rozeznat

cílovou skupinu, na kterou reklama míří a určit, jakým způsobem se tuto skupinu snaží

oslovit.

Pro třetí okruh jsem připravila tři ukázky reklamních sdělení. U výběru reklamních sdělení

jsem se snažila zajistit, aby pocházely z různých druhů médií a byly zacílené na odlišné

věkové skupiny.

1. ukázka - reklama ze sociální sítě Facebook - Jedná se o reklamní sdělení Knihy

Dobrovský. Reklama je cílená na uživatele 15 a více. Především pro ty, kdo mají zájem o

knihy (Knihy Dobrovský 2021).

2. ukázka - televizní reklama Dáme Lipana? - zaměřená na děti do cca 12 let. Reklama je

částečně realizována formou písničky a působí jako videoklip. Zajímá mě, na základě

jakých znaků žák rozpozná, že jde o reklamu (Madeta 2020).

3. ukázka - Reklama z časopisu Retro - zaměřená na seniory - Bezplatná kúra na klouby

„Pomůžeme kloubům za 14 dní!” (Retro 2021). Reklama je přes celou stránku časopisu.

Jedná se o reklamní sdělení, které obsahuje i citace doktora a pacientů, kteří přípravek

vyzkoušeli. Nepodařilo se mi z reklamy poznat jméno firmy, která produkt nabízí ani

jméno výrobku (hovoří se o něm jako o Hopkinsonově přípravku).

26 Časopis pro děti ve věku 9-14 let
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Otázky:

1. Pro koho myslíš, že je tato reklama určená?

2. Podle čeho bys to poznal/a?

3. Co je cílem této reklamy?

4. Okruh

Výstup:

- Žák na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním světem

(přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé).

(DOV 2011)

Poslední dva výstupy se více týkají virtuálního světa chování na internetu. Žák má umět

popsat rozdíl v komunikaci mezi reálným a virtuálním světem. Pro část otázek jsem jako

inspiraci použila pracovní list z metodické příručky Být v obraze II. (Strachota 2020:69).

Otázky:

1. Víš co znamená,  když se řekne virtuální svět?

2. Jaký myslíš, že je rozdíl mezi tím, když se bavíš s kamarády přes internet nebo

telefon a když je vidíš “naživo”?

3. Jak raději komunikuješ s kamarády - on-line nebo tváří v tvář?

4. Používáš nějakou sociální síť?

5. Kde myslíš, že je snadnější lhát? Na sociální síti nebo ve skutečném životě?

5. Okruh

Výstup:

- Žák uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých

blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů a

chová se podle toho. (DOV 2011)

Poslední výstup má prověřit, jestli žák zná zásady bezpečného chování na internetu,

konkrétně práce s osobními údaji a riziky při zveřejňování důvěrných informací.
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Otázky:

1. Víš co jsou to osobní údaje? Zkus nějaké jmenovat?

2. Komu můžeme takové informace říct?

3. Co uděláš,  když si nebudeš jistý/á, jestli informaci můžeš někomu dát?

4. Co bys udělal/a, kdybys zjistil/a, že tvoji spolužáci zveřejnili na internetu fotku a

ošklivě ji komentují.

Nejdříve se žáka zeptám co jsou to osobní údaje a otázky týkající se jejich sdělování. Poté,

pustím video ze série „V digitálním světě” díl „Sociální sítě” (JSNS 2020). Po skončení

videa promítnu několik fotografií a budu chtít znát žákův názor na to, zda je podle něj

vhodné, fotografie zveřejnit. Tuto aktivitu jsem převzala z metodické publikace V

digitálním světě a upravila jsem si ji pro potřeby výzkumu. (JSNS 2020:23)

Seznam ukázek fotografií:

1. ukázka: Fotografie chlapce držícího vysvědčení. Převzato z Českobudějovický

deník.cz (2015). Druhá fotografie je selfie s vysvědčením, ale má zakryté osobní

údaje (Deníček moderního fotra 2020).

2. ukázka: Fotografie skupiny dětí na koupališti, dětský tábor “U Kateřiny” (U

Kateřiny 2018)

3. ukázka:  Fotografie rodiny v autě (Smartway 2015)

4. ukázka: Fotografie plačící dívky (Mel 2018)

5. ukázka: Selfie s kamarády27

U otázky osobních údajů vycházím z jejich definice podle zákona č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, dále podle Směrnice 95/46/ES a Obecného nařízení o ochraně

osobních údajů (GDPR). Jedná se především o tyto základní údaje: jméno, adresa, trvalé

bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, místo narození, rodné číslo,

osobní stav, zdravotní stav, fotografický nebo audiovizuální záznam, telefonní číslo,

emailová adresa, identifikační údaje, které občanovi přidělil stát (číslo řidičského průkazu,

DIČ, číslo cestovního pasu a další) a také vzdělání nebo výše platu (Mihulková, Kornel

2018).

27 Osobní fotografie  autorky práce
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Z výzkumu jsem se rozhodla vynechat následující výstup: Žák rozezná a využívá základní

prostředky zpravodajství; napíše krátkou zprávu – odpoví na otázky „kdo?, co?, kdy?,

kde?“ (DOV 2011). Pokud bych zařadila i tento výstup, rozhovor by byl moc dlouhý a žák

by neudržel pozornost. Dalším důvodem k vynechání tohoto výstupu je, že úkol napsat

vlastní zprávu, nejde dost dobře realizovat skrze online rozhovor. Vhodnější by bylo školní

prostředí, kde by žák měl větší možnost se soustředit. Měl by také více času vypracovat

tento úkol kreativně a co nejpřesněji.

4.3 Zkušební rozhovor a změny ve vedení rozhovorů

První zkušební rozhovor jsem uskutečnila se žákem 4. ročníku. Rozhovor probíhal 35

minut. Během tohoto rozhovoru jsem si ověřila, zda fungují technické záležitosti.

Především, zda jde dobře sdílet obrazovka, aby žák viděl prezentaci a já jsem zároveň

slyšela a viděla jak reaguje. Po tomto zkušebním rozhovoru jsem se rozhodla zkrátit otázky

v prvním okruhu. Druhou a třetí otázku jsem sloučila (Kdo z vaší rodiny používá jaká

média?). Bylo zbytečné pokládat všechny tři otázky, žák odpověděl na vše hned v první a

poté už neměl co dodat. Další změna proběhla u okruhu číslo tři. Změnila jsem první

ukázku reklamy. Jednalo se o facebookovou reklamu od Philips ČR (Philips ČR 2021).

Myslím, že nebyla vhodně zvolena. Neodkazovala přímo na produkt, ale pouze na

prevenci. Pro žáky prvního stupně jsem se rozhodla vybrat reklamu, která má výraznější

reklamní prvky. Reklamu jsem vybrala opět ze sociální sítě Facebook. Jedná se o

sponzorovanou reklamu Knihy Dobrovský, která se objevuje uživatelům na hlavní stránce.

U rozhovoru se žákyní 4. třídy Simonou jsem musela změnit díl vzdělávacího pořadu z

ČT:D Sám v muzeu. Vybraný díl Mozartův klavír nešel v danou chvíli přehrát. Musela

jsem pustit díl Lebka neandrtálce. Protože přetrvávaly problémy s přehrávání toho pořadu

rozhodla jsem se ho po třetím rozhovoru nahradit jiným vzdělávacím pořadem Dějiny

udatného českého národa, dílem s názvem Svatý Václav. Jedná se také o vzdělávací pořad

pro děti z televizní stanice ČT:D proto si myslím, že záměna v průběhu výzkumu nevadí.

Šlo především o prověření, zda žák pozná vzdělávací pořad pro děti. Konkrétní obsah

nebyl natolik důležitý.
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4.4 Omezení výzkumu

Při zpětném přehrávání jsem zjistila, že se dvěma žákyním zastavovala videa, která jsem

jim pouštěla. Žádná z nich mě však během rozhovoru neupozornila a zjistila jsem to tedy

až zpětně při procházení záznamů. Během procházení natočených materiálů, jsem také

zjistila, že je zpoždění při pouštění prezentace. Někdy měl obraz zpoždění i deset vteřin. O

tom jsem také během rozhovorů nevěděla. Tím, že se rozhovory nemohly uskutečnit přímo

ve třídě, ale pouze online ve volné čase žáků, docházelo k různým vyrušováním. Někdy do

pokoje přišel sourozenec, jindy rodič, který se ptal, kdy skončíme. U dvou dětí zvonil

mobilní telefon. Stalo se také, že vypadlo internetové připojení, které se ale velmi rychle

obnovilo. Závěrečné čtyři rozhovory proběhly bez problémů a vyrušování.
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5. Výsledky výzkumu
V této kapitole představím výstupy z hloubkových rozhovorů. Zachovám členění podle

okruhů a v každém se zaměřím na odpovědi ke stanoveným otázkám.

5.1 První okruh

První okruh se zaměřuje na kombinaci výstupů z prvního i druhého období 1. stupně ZŠ.

Žák má být schopen určit, co jsou to média a jakým způsobem je během dne využívá.

Starší žáci mají být také schopni říct rozdíly mezi tím, jak oni sami používají média a jak

se liší přístup ke konzumaci médií u jiných členů rodiny. Otázky v tomto okruhu byly:

Zkus mi popsat co jsou to média? Kdo z vaší rodiny sleduje jaká média? Jaká používáš ty?

Jak se liší to, jak s médií pracují rodiče a jak ty? Proč myslíš, že to tak je?

Na úvod jsem jsem zjišťovala, zda jsou žáci schopni definovat pojem média, zda mají

představu o tom, co přesně se pod tímto názvem skrývá. Samotné slovo - média, žáci znali.

Definicí si však nebyli moc jisti.

Graf č. 1

44



Žáci nejčastěji zmiňují televizi a počítač. Dva žáci si pod pojmem média nedokázali

vybavit vůbec nic. Zajímavé byly také odpovědi - nebezpečí a nápady. Poté, co mi žáci

řekli své nápady, jsem s nimi prošla připravený obrázek, na kterém byla média zobrazena.

Trochu více jsme si ujasnili tento pojem, abychom pak mohli lépe pracovat v dalších

otázkách. I žáci, kteří si nemohli vzpomenout na žádný příklad média, si po ukázce

uvědomili význam pojmu a začali jmenovat další. Tyto pojmy a definice jsem však do

grafu nezahrnula. Šlo mi o to zjistit, jakou představu mají žáci bez mé nápovědy.

Další dvě otázky se zaměřovaly na používání médií v rodině. Zajímalo mě, zda žáci budou

schopni říct, jaký je rozdíl mezi tím, když média používají oni a když je používají další

členové domácnosti. Žáci často zmiňovali, že rodiče používají stejná média jako oni,

především šlo o televizi, počítač a mobilní telefon. Někteří žáci televizi nezmiňovali a

média používaná u nich doma byla spojená především s počítačem a připojením k

internetu. Jako u Justýny, pro kterou se pod pojmem média skrývají především konkrétní

názvy internetových stránek, televizních kanálů a VOD platforem: „Já používám určitě

Google, Youtube občas Firefox, docela často Českou televizi a někdy i Netflix.”

Mezi odpověďmi u zbytku dotazovaných se také objevovaly sociální sítě, sledování videí a

v menší míře i čtení knih a novin. Čtení novin zmiňuje Celestýna jen u prarodičů.

Pouze dva žáci zmínili pravidelné čtení časopisů: „Já třeba mám svůj časopis, který mi

chodí - Svět motorů. Časopis mi už chodí dva roky, vždycky dostanu na Vánoce od babičky

předplatné” (Martin). U Martina doma mají své předplatné časopisu i další sourozenci.

Během dotazování jsem chtěla, aby se mi žáci pokusili popsat, jak média používají oni a

jak zbytek rodiny. Žáci uváděli, že využívají média ke sledování videí (přes počítač), dále

uvedli vyhledávání informací, chatování s kamarády (oboje za použití internetu), sledování

televize a také používání aplikací a sociálních sítí.

Žáci se shodli, že rodiče využívají média k práci a oni sami spíše pro zabavení: „Rodiče na

tom pracují a zařizují různé věci a já dělám spíš zábavu” (Simona). Pracovní využití se

lišilo podle typu médií. Žáci měli dojem, že rodiče nevyhledávají tak často zábavu, ale

používají média v rámci práce nebo pro zařizování různých úkolů, jak mi řekli Jana a

Celestýna „Rodiče tam sledují nějaké inzeráty, taky si vyhledávají informace.”; „Rodiče si

pořád něco Googlují…”. Rodiče žáků k práci využívají především počítač, internet a

mobilní telefony. „Oni to dělají hodně kvůli práci, tak proto moc ne ty knížky a časopisy”

shrnuje Kajetán, který nejraději používá právě knihy a časopisy. Václav si myslí, že rodiče
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používají média víc pracovně, především počítač. Další přístroje a média používají stejně

jako on. Dodá však: „Ještě jedna věc, určitě bych řekl, že si nestahují hry do telefonu to ne.

A asi to nejsou ani žádný influenceři a taky nemají žádné sociální sítě.” Podle Martina se

odlišné používání médií liší především kvůli věku a rozdílným zájmům, které mají rodiče

nebo jeho mladší sourozenci.

Z jedenácti dotazovaných pouze dva žáci nebyli schopni říct, co jsou to média. Ostatní

uváděli příklady zobrazené v Grafu č.1. Někteří uváděli pojmy, které se dají sloučit do

jedné kategorie. Šlo o pojmy televize a televizní kanály, rádia a rozhlas, počítač a

notebook. Zaujaly mě tři odpovědi, které jsem neočekávala. Jedna z žákyň při popisování

médií použila slovo nebezpečí (Justýna). Kajetán nevěděl, co jsou to média a použil slovo

nápady. Jana vyjmenovala několik zástupců jako ostatní žáci, na závěr ještě dodala, že se jí

napadá slovo novinář a novinka. Poté, co jsem si s žáky prošla připravený obrázek, na

kterém jsme si ujasnili pojem média, byli všichni schopni říct, jaká média doma používají.

Dokázali také říct, v čem se jejich způsob používání liší od způsobu používání rodiči nebo

jiných členů rodiny.

5.2 Druhý okruh

Druhý okruh měl prověřit, zda jsou žáci schopni rozlišit způsoby používání masových a

síťových médií. Dále, jestli zvládnou rozlišit funkce mediálního sdělení tak, jak je

rozděluje DOV: informovat, vzdělávat, získávat, bavit. Podle vybraných ukázek pak žáci

zkoušeli rozlišit informativní a umělecké obsahy. Otázky, které jsem v tomto okruhu

použila byly: Zkus rozdělit následující média do kategorií: masová a síťová média. Čím se

od sebe liší? Za jakým účelem média nejčastěji používáš? Jaká je funkce mediálního

sdělení, které jsi viděl/a - slyšel/a? Jaký je jeho obsah?

První dvě otázky představovaly pro žáky velký problém. Nikdo z nich nedokázal správně

popsat, co jsou masová a síťová média. S pojmy se většina z nich nikdy nesetkala a

zkoušeli je definovat podle názvů - masová a síťová.

V definicích se však, často zamotávali a kombinovali oba druhy médií dohromady:

„Masová média jsou média, která sleduje hodně lidí na světě. Třeba tam někdo může

přidat své příspěvky.” (Jana). Justýna definovala masová média jako noviny, Tiktok a

rádio. Simona si pod pojmem síťová média představila sítě, Českou televizi a Déčko
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(ČT:D). Cyril o masových médiích nikdy neslyšel, myslí si, že je to Instagram - „něco co

je veřejné.” Síťová média se, podle Cyrila, vyskytují pouze v České republice, jako příklad

uvedl rádio. Václav sice nevěděl co znamená pojem masová média, ale pokusil se význam

odvodit od slova masa: „Masová média, to vůbec nevím, ale asi jako první mě napadá, že

to má oslovit co nejvíc lidí, masy.

Šest žáků se nejdříve zaměřilo na popsání pojmu síťová média a snažili se význam odvodit

ze slova síť. Propojili si slovo s používáním “sítě” - internetu a možností něco sdílet

(Noemi). „Masová média budou asi knížky a tak. Síťová bude na počítačích, mobilech a

tak.” Takto mi rozdělení médií popsal Kajetán. Poté ještě dodal, že na síťových médiích si

pouštíme videa a masová média používáme ke čtení.

Dále jsem si ověřovala, zda jsou žáci schopni popsat funkce mediálního sdělení. Nejdříve

jsem jim představila jednotlivé kategorie, poté jsem se jich ptala, za jakým účelem média

nejčastěji používají. Měli jsme společně sdílenou prezentaci, do které jsem zapisovala

žákovy nápady. Díky možnostem softwaru Teams jsem mohla nejen sdílet obrazovku, ale

současně i vidět žáka. Žáci si mohli vybrat více možností, za jakým účelem používají

média. Většina zmínila alespoň dvě kategorie. Václav se je rozhodl seřadit podle intenzity

využívání: „Já bych to asi seřadil od nejvíc po nejméně. Tak nejvíce je určitě bavit, potom

bych dal informovat. Potom vzdělávat.” Nebylo mým záměrem, aby žáci média takto

srovnávali. Myslím, že k tomu by bylo zapotřebí samostatné aktivity a více času, určeného

pouze pro toto téma.

Deset žáků mezi svými odpověďmi uvedlo, že média používají pro zábavu. Osm z nich k

tomu využívají počítač (nejčastěji Youtube, pouštění videí) a dva uvedli mobilní telefon.

Šestkrát se také objevila funkce vzdělávání, pro Janu byla dokonce na prvním místě „Já

asi nejčastěji používám média ke vzdělávání, třeba na nějaké projekty, vyhledávám

informace.” Ke vzdělání používají žáci pouze počítač „Občas využívám Wikipedii nebo

Google, když dělám nějaký projekt do školy nebo tak.” (Celestýna). Mezi dalšími

webovými stránkami, některé děti zmiňovali byla stránka Umímeto.org. S touto platformou

intenzivně pracujeme od podzimu 2020, proto se i některým dětem vybavila jako první. Z

médií se informují pouze tři žáci, a to přes počítač.

Rozhodla jsem se doptávat dětí, zda používají média přímo k získávání informací.

Uvedla jsem jim příklad sledování zpráv v televizi nebo jejich čtení v novinách či na

webových stránkách. I v těchto odpovědích se prolínaly různé možnosti.
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Šest žáků uvedlo, že jim zprávy a informace říkají rodiče. Ve třech případech mi žáci

dokázali říct, kde rodiče tyto informace získají (dvakrát sledování zpráv v televizi a jednou

přes počítač). Další tři odpověděli, že jim tyto informace řeknou rodiče nebo kamarádi

(neřekli odkud tyto informace čerpají oni). Mezi častými odpověďmi bylo používání

počítače k vyhledávání zpravodajství přímo žáky. Dva odpověděli, že i oni sami sledují

zprávy v televizi. Martin přímo zmiňuje webové stránky, které doma používají: „Na

iDNES anebo se koukám na zprávy. Ale hlavně iDNES používá táta, on je takový

informační typ. Vždycky koukne na iDNES a všem řekne co se stalo.” Cyril oproti tomu čte

zprávy, které se mu samy objevují v prohlížeči: „Taky se občas kouknu, já mám takový

chytrý prohlížeč a ten má dole denní zprávy.”

Dva žáci tomuto dotazu neporozuměli a představili si pod výrazem “sledovat zprávy” něco

jiného. Odpovídali, že se informují z Youtube, Instagramu (Noemi) nebo přes chatování se

spolužáky přes Microsoft Teams: „Koukáš někde na zprávy? Tím myslím, co se děje

nového ve světě.” Kajetán: „Ne, jedině si s někým chatuji tady na Microsoft Teams.”

V poslední části druhého okruhu jsem se žáky probírala vybrané ukázky. U těchto ukázek

měli za úkol určit funkci mediálního sdělení a rozlišit jednotlivé druhy obsahů. Žáků jsem

se doptávala pro jakou cílovou skupinu si myslí, že jsou tyto ukázky vhodné. Určování

cílové skupiny bylo stěžejní pro další okruh a chtěla jsem, aby si to zkusili, již v rámci této

aktivity.

První ukázka byla z televizního kanálu ČT24. Jednalo se o úryvek z nočních zpráv. Všichni

žáci poznali, že funkcí tohoto mediální sděleního je informovat. Kajetán popsal funkci

zpráv následovně: „Zprávy tě mají informovat, co se děje ve světě, kde jsou různé

bouračky, kdy bude pršet, kdy bude hrozný horko. Dali ti vědět přes zprávy, abys musel

nosit roušky, co řekl prezident a tak.” Správně určili, že se jedná o zprávy (někteří použili

výrazy zpravodajství, informační kanál, Česká televize - Bela). Osm ze žáků si myslí, že

zprávy jsou určené pro všechny, Zbývající dva odpověděli, že pro rodiče a dospělé.

Druhá ukázka se dá zařadit do kategorie pohádkové fikce, uměleckého obsahu.

Cílem bylo, aby děti, viděly příklady různých mediálních sdělení hned za sebou a více si

uvědomily jejich různorodost. Tím, že jsem vybrala ukázku z pohádky Hurvínek, jsem

chtěla, aby měla také méně náročný obsah. Poté, co jsme spolu již delší dobu mluvili o

tématech, která jim občas dělala problém, bylo náročné udržet pozornost. Všichni žáci

uvedli, že tento pořad je pro zábavu a určený pro děti.
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Třetí ukázka byla kombinací vzdělávacího pořadu pro děti a animovaného seriálu.

Jak jsem zmínila výše, po třetím rozhovoru muselo dojít k výměně ukázky. První ukázka

ze seriálu Sám v muzeu byla hraná herci, druhá ze seriálu Dějiny udatného českého národa

byla natočena formou animace. Obě ukázky pocházejí z televizního kanálu určeného pro

děti ČT:D. Některé děti pořad znaly. Myslím si, že i ostatním stačila krátká ukázka, aby

pořad správně zařadily. Celestýna cíl pořadu popsala takto: „zábavnou formou děti něco

naučit o historii.” Tento popis velmi dobře vystihuje funkci pořadu. Při popisování pořadu

často děti využívaly kombinace kategorií zábava a vzdělání. Dva žáci popsali pořad jako

informativní. Všichni respondenti se shodli na cílové skupině - děti. Podle jednoho z nich,

je pořad pro všechny, kdo se chtějí něco nového dozvědět.

Čtvrtá ukázka byla z webové stránky časopisu ABC. Jednalo se o článek, který

čtenáře informuje o nových možnostech cest do vesmíru a vesmírné turistice. Žáci měli za

úkol, podle nadpisu určit funkci tohoto článku a pokusit se odhadnout, pro koho bude

webová stránka určená. V pravé části webové stránky, je hned vedle nadpisu reklamní

sdělení. Ptala jsem se žáků, zda reklamu dokáží najít. Chtěla jsem si ověřit, že dokáží

rozeznávat jednotlivé prvky na webových stránkách i skutečnost, že ne vše patří k článku,

který čtenář vyhledal. Této ukázce žáci nejčastěji přiřadili funkci informovat, po jednom se

také objevila funkce zábava a vzdělání. U cílové skupiny se neshodli. Z nadpisu a obrázku

však bylo poměrně obtížné rozeznat cílového čtenáře. Reklamu poznalo a ukázalo devět

žáků.

Poslední ukázkou byla četba z knihy Prašina. Vybrala jsem si ukázku, ve které je

nejprve popsána atmosféra a místnost, kde se děj odehrává. Poté pokračuje přímou řečí,

kde dochází k odhalení závažnosti situace. Ukázku jsem žákům přečetla a chtěla jsem, aby

mi dokázali určit, o jaký text se jedná. Mým cílem bylo ověřit, zda poznají různé druhy

textů a dokáží tuto ukázku zařadit jako vyprávění, umělecký obsah apod. Všichni žáci

poznali, že jde o četbu z knihy. „Je to z knížky, určitě. Protože knížka, tam to nemusí být

pravdivé a to moc nevypadalo, že to bude opravdové” (Jana). Funkce ukázky, byla pro pět

žáků zábavná. Osm žáků se také pokusilo na základě této krátké ukázky určit žánr knihy.
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5.3 Třetí okruh

Třetí okruh zjišťoval, zda žáci dokáží rozpoznat cíle reklamních sdělení. Vybrala jsem tři

ukázky reklam. První pochází ze sociální sítě Facebook, další je televizní / internetová

reklama a poslední je reklamní sdělení z časopisu Retro. Po přehrání každé ukázky jsem se

žáků ptala na následující otázky: Pro koho myslíš, že je tato reklama určená? Podle čeho

bys to poznal/a? Co je cílem této reklamy?

První ukázku reklamy, většina žáků poznala podle nápisu „Sleva 50Kč”, dále podle

uvedeného názvu firmy. Dva žáci reklamu rozpoznali, mimo jiné, podle nápisu

“sponzorováno”, který byl hned pod jménem zadavatele reklamy. Tři žáci reklamní sdělení

poznali podle toho, že „je to udělané jako reklama, tak aby si toho lidi všimli.” (Jonáš)

Podle Jany „Je vidět, že to není normální fotka někoho.” Nebyli mi ale schopni říct, co

konkrétně je na tom jiné, jaké prvky upoutaly jejich pozornost.

Cíl reklamy určili všichni jako prodat knihu. Jediný Kajetán předpokládal, že se jedná o

podvod: „Abys, zaplatil nevím kolik korun, a pak ti třeba nedají tu knížku, protože

neexistuje.” Před touto otázkou mi ale vyprávěl příběh, kdy se nachytal na falešnou

reklamu, která mu přišla v sms zprávě. Poté, co mu tatínek řekl, že se jedná o reklamu a

není to pravda, je opatrnější a o reklamách tvrdí že „je to blbost”

Následovala televizní/internetová reklama, cílená především na děti. Za cílovou

skupinu této reklamy, část žáků považuje děti i rodiče. Reklama má, podle nich, oslovit

děti, aby přemluvily rodiče ke koupi produktu. Hlavním ukazatelem, proč se jedná o

reklamu pro děti, byl pro žáky samotný produkt, dále zpívání a také, že reklama působí

“dětsky.” Václav si ještě všiml informací o výhodách tohoto produktu: „A možná schválně

říkají, že je tam míň cukru a víc toho a toho, aby to na ty lidi udělalo co největší dojem.

Aby si to koupili a kupovali si to pravidelně”

Poslední reklamní sdělení pocházelo z časopisu. Reklama zabírala v časopise celou

jednu stránku. Obsahovala mnoho textu, také pár fotek pacientů, kterým nabízená kúra

pomohla a doporučení lékaře. I u této reklamy žáci správně určili cílovou skupinu - starší

lidé, senioři a ti, které trápí bolest kloubů. Co je cílem reklamy bylo poměrně těžké určit.

Nadpis hovořil o bezplatné kúře, ale název a podrobnosti byly uvedeny až v samotném

textu reklamy, který byl velmi dlouhý a nepřehledný. Zajímalo mě, jak žáci dokáží

rozpoznat, že se jedná o reklamu a ne o běžný článek v časopise. Odpovědi byly různé, pro

někoho to byl vizuální styl, který ale blíže nepopsali. Další reklamu poznali podle nadpisu,

slovních spojení a délce textu. Podle Noemi se jedná o reklamu kvůli větě o prospěšnosti
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léčby: „Je tam, že vám to pomůže, že je to úplně nejlepší.” Simona si myslí, že jde o

reklamní sdělení, protože něco nabízí, ale zároveň je opatrná - mohlo by jít o podvod:

„Zase ti tam něco nabízí... někdy to nemusí být pravda, co tam říkají.”

5.4 Čtvrtý okruh

Čtvrtý okruh měl za cíl zjistit, zda žáci znají pojem virtuální realita a dokáží určit rozdíly v

komunikaci přímé a virtuální. Také jsme se jich ptala, zda používají sociální sítě a v jakém

ze dvou jmenovaných prostředí je snadnější lhát.

První otázka byla, zda vědí, co to znamená virtuální svět. Virtuální svět mi žáci popisovali

nejrůznějšími způsoby. Až na jednoho, všichni zkusili říct svůj nápad. Třikrát je

zastoupena odpověď „věci v počítači/svět v počítači,” dále odpověděli: „elektronická

zařízení, internet, hry, videa, sociální sítě, komunikace přes sítě.” Zajímavé byly odpovědi

„namalovaní lidé, imaginární realita a pohádkové postavičky”

V další části okruhu jsem zjišťovala, jak sami žáci vnímají rozdíly v používání

virtuální a přímé komunikace, a který způsob je jim příjemnější. U těchto otázek žáci často

hovořili o bezpečnosti internetu. Jsou si vědomi skutečnosti, že někteří lidé mohou na

internetu jednoduše lhát, vydávat se za někoho jiného. U jejich odpovědí bylo patrné, že se

již o bezpečném používání internetu učili nebo byli poučeni doma. Jako například

Celestýna: „Když mluvíš s tím člověkem, tak vlastně víš, kdo to je. Na Instagramu ti někdo

řekne, že je jako ty a vytáhne z tebe nějaký informace a potom to může nějak zneužít. Když

je to osobně tak poznáš, že mluvíš s člověkem, který je starý jako ty”

V porovnávání virtuální a přímé komunikace, žáci jako hlavní rozdíly zmiňovali

výhodu přímé komunikace: „hrát si venku, fyzicky se vidět, normálně si popovídat.” Pro

Justýnu je rozdíl v tom, že v přímé komunikaci se můžu druhého dotknout a situace jí

přijde „opravdovější.” Žáci ovšem viděli i výhody virtuální komunikace. Podle jejich

názoru je rychlejší a mohou se spojit s lidmi i na velkou vzdálenost. Cyril vidí velkou

výhodu virtuální komunikace v situacích, kdy má s někým konflikt. Může si uživatele

zablokovat a nemusím situaci dál řešit.

Osm žáků raději využívá přímé komunikace. Zbývajícím je to jedno, záleží na situaci.

Devět žáků uvedlo, že používají sociální sítě. Nejčastěji jmenovali Microsoft Teams28 a

28 MS Teams používají všichni žáci této třídy k on-line výuce od října 2020. Mohou platformu
používat i mimo vyučování. Nejvíce využívají chat. Mohou si také zakládat vlastní skupiny, do
kterých nemá pedagog přístup. Pro mnohé je to tak první a jediná platforma, která se v některých
ohledech podobá sociálním sítím Facebook nebo Instagram.
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YouTube. Cyril uvedl, že používá Snapchat, ale nepovažuje to za sociální síť. Zbývající

dva žáci žádnou sociální síť nevyužívají.

Na závěr tohoto okruhu jsem se ptala, kde je podle žáků snadnější lhát, jestli ve

virtuálním nebo skutečném světě. Všichni žáci odpověděli, že je snazší lhát ve virtuálním/

online světě. Nejčastějším důvodem byl fakt, že druhého nevidí, je anonymní. Nedá se

ověřit, zda mluví pravdu a nemám jistotu kdo to přesně je. Václav měl dlouhé zajímavé

zamyšlení nad lhaním přes internet. Podle něj je cílené především na staré lidi, kteří ve

stejném věku jako on neměli počítač. Ti pak podle něj častěji uvěří lžím a nachytají se na

podvod při používání internetu.

5.5 Pátý okruh

V posledním okruhu otázek, jsem prověřovala, zda žáci znají pojem osobní údaje /

informace a kdy je mohou zveřejňovat. Dále jsem se jich ptala, jak by zareagovali, kdyby

si nebyli jistí, zda mohou informace poskytnou. Ověřovala jsem si, jestli respondenti vědí

co dělat, pokud někdo zveřejní fotografii bez jejich souhlasu.

Před poslední částí rozhovoru jsem pustila ukázku „V digitálním světě - Sociální

sítě.” Díl pochází ze série, se kterou pracují materiály od JSNS.29 Pořad má vzdělávací

charakter a jeho forma zaujme děti prvního stupně. Celý díl má lehce přes dvě minuty.

Proto mi přišlo vhodné, zařadit jeho přehrání ke konci rozhovoru. Mým záměrem bylo

změnit činnost. Předchozí okruh byl bez ukázek, postaven pouze na dotazování. U

některých dětí jsem pozorovala sníženou soustředěnost a únavu.

Prvním úkolem bylo jmenovat příklady osobních údajů. Žáci dohromady sdělili

osmnáct příkladů osobních údajů. Někteří jich věděli opravdu hodně, jiní řekli pouze dva

nebo tři. Jmenované osobní údaje: číslo platební karty, fotografie/intimní fotografie,

adresa, věk, jméno, datum narození, hesla/kódy, číslo karty pojištěnce, informace o tom

kolik mám peněz, obrázky, doklady, deník, telefonní číslo, informace o rodině, rodné číslo,

osobní věci. Šest dětí uvedlo, že by tyto informace poskytlo rodičům. Velmi často

zmiňovaly také kamarády (devětkrát), jednou doktorku, učitelku a webovou stránku, které

důvěřují.

Cyril s Václavem se ve svých odpovědích zaměřili na situace, kdy by jejich osobní údaje

vyžadovali webové stránky nebo aplikace. Cyrila jsem se ptala, jak pozná, že webová

stránka je důvěryhodná a sdílel by na ní své osobní údaje: „Zaprvé, že nevypadá nějak

29 Více v kapitole 2. 4 Materiály pro výuku MV
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strašně, ale to není zas tak podstatné. Taky bych asi nedal svoje údaje nějakému webu, kde

polovina té stránky by byly reklamy. Potom třeba něco, čemu důvěřují tvoji rodiče, třeba

Google, nebo něco takového... A nebo něco, co používá hodně lidí, jako třeba Instagram,

Facebook, takovéhle věci.” Václav by webové stránce poskytl pouze informace k založení

účtu (e-mail, věk).

Pokud by žáci nevěděli, zda mohou osobní údaje někomu sdělit, rozhodli by se je v

pěti případech neříct. Dva žáci, by na výzvu nereagovali, další by řekli jen částečné

informace. Jeden žák by se zeptal rodičů. Cyril by uvedl falešné osobní údaje. Velmi

zajímavá byla odpověď Celestýny. „Co bys udělala, když si nebudeš jistá, jestli informaci

můžeš někomu dát?” Celestýna: „To bych ho zkusila poznat a potom bych posoudila, jestli

má právo to vědět.”

Poslední otázkou jsem zjišťovala, jak by žáci reagovali na zveřejnění jejich osobní

fotografie na internet. Sedm dětí, by o tom informovalo rodiče a snažili by se to vyřešit

společně. Dalším návrhem bylo nahlášení na policii, zavolat na Linku bezpečí, svěřit se

někomu blízkému nebo paní učitelce. Cyril by, jako jediný, celou situaci nahlásil správci

sociální sítě. Dva žáci by, se pokusili přesvědčit uživatele, který fotografii sdílel, aby ji

smazal. Jedna z odpovědí byla také přestat se s tímto uživatelem kamarádit nebo situaci

neřešit.

Na úplný závěr rozhovoru jsem žákům ukázala pět fotografií. Jejich úkolem bylo

říci, jestli by danou fotografii sdíleli na sociálních sítích. První fotografii, chlapce s

vysvědčením by sdílili dva žáci. Devět by fotografii nesdílelo, protože obsahuje osobní

údaje. Osm žáků by sdílelo fotografii skupiny dětí na koupališti, jen třem to přišlo

nevhodné. U fotografie rodiny v autě, se čtyři žáci rozhodli pro možnost nesdílet. Jejich

důvod byl, že na snímku je celá rodina a to je příliš osobní. Pro šest respondentů to nebyl

problém. Všechny děti se shodly pro nezvěřejnění fotografie plačící dívky. Přišlo jim to

nevhodné, nepříjemné. U fotografie selfie s kamarádkami, deset dětí neváhalo se sdílením.

Pokud se rozhodly pro sdílení, často doplňovaly, že je nutné mít souhlas osob na fotografii.

To považuji za velmi dobrý přístup a oceňuji, že si potřebu souhlasu uvědomují.
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6. Porovnání DOV a výsledků výzkumných zjištění
V šesté kapitole porovnám výsledky výzkumu z předchozí kapitoly s Doporučenými

očekávanými výstupy. Jednotlivá porovnání provedu podle okruhů, které jsem vytvořila

pro přehlednost výzkumu i rozhovorů.

6.1 První okruh

Výstupy definované v Doporučených očekávaných výstupech (DOV 2011):

- žák sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den („moje každodenní
mediální biografie“, média jako součást rodinného prostředí) - výstup z 1. období

- na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií a
v přístupech k mediálním sdělením - výstup z 2. období

Pojem média bych určitě doporučila s žáky podrobněji probrat. Byla patrná jistá nejistota,

a ne všechny jejich odpovědi byly správné. Bylo pro ně jednodušší vyjmenovat příklady

než se pokusit formulovat definici. Konzumaci médií u dalších členů rodiny byli žáci

schopni dobře popsat. Pro další práci s touto třídou bych použila aktivitu, kde by měli za

úkol napsat či vypracovat projekt „moje každodenní mediální biografie“ (DOV 2011).

6.2 Druhý okruh

První výstup v tomto okruhu je následující: „Žák rozlišuje a porovnává podle

charakteristických rysů a způsobů užití masová a síťová média (tisková média, rozhlas,

televize, internetové stránky aj.).” (DOV 2011) Tento výstup byl pro žáky 4. a 5. třídy

nepřekonatelný úkol. Nikdo z žáků nebyl schopen pojmy správně definovat, zařadit

zobrazené příklady nebo popsat, čím se tyto kategorie liší. Této oblasti je nutné věnovat

zvýšenou pozornost. Žáci jsou používanými pojmy velmi zmateni, jsou to pro ně těžko

představitelné kategorie, které nikdy nemuseli používat. Podle mého názoru není nutné,

aby zvládali přesné definice nebo je zvládli bezchybně zařazovat do jednotlivých kategorií.

Myslím si, že během lekce ve které se probírá samotný pojem média se toto rozdělení

může zmínit a dále s ním podrobněji pracovat až na druhém stupni. Základem je, dle mého

názoru, pomoci dětem orientovat se v problematice mediálního světa. Nabídnout jim jasné

a přehledné charakteristiky, které ale odpovídají jejich potřebám a jejich osobním

zkušenostem s užíváním médií. To se může uskutečnit na základě společných projektových

hodin. Na těchto hodinách, by se dal vytvořit prostor bavit se s žáky o tom, jak vypadá
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konkrétní situace u nich doma.

Druhý výstup v tomto okruhu: „Žák na konkrétních příkladech rozlišuje základní

funkce mediálních sdělení: informovat, vzdělávat, získávat, bavit” (DOV 2011), nepůsobil

žákům takové potíže. Dokázali sdělit kvůli jakým funkcí mediálních sdělení využívají.

Bylo by vhodné s žáky probrat možnosti získávání informací a zpravodajství Většina z

nich dokázala určit, odkud informace mají, ale často pouze velmi povrchně. Zvláště mě

zaujala odpověď Cyrila, který informace získává ze svého „chytré prohlížeče, kde se mu

dole objeví.” Určitě by bylo vhodné více pracovat s tématem zpravodajství. Popovídat si se

žáky o tom, jak takové zpravodajství vzniká, kdo ho vytváří, a zda jsou všechny zdroje

stejně důvěryhodné.

Poslední výstup v tomto okruhu požaduje, aby žáci rozlišili „informativní a

umělecké obsahy (především zpravodajství, vzdělávací a osvětové pořady a texty a fikce

pohádkové a dobrodružné povahy) od reklamy.” (DOV 2011) Myslím, že úkoly spojené s

ukázkami zvládli žáci velmi dobře. Dokáží rozpoznávat obsahy médií a rozdělovat je do

kategorií.

6.3 Třetí okruh

Doporučený očekávaný výstup ve třetím okruhu se zaměřoval na reklamu: „Žák rozezná

získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama využívá pro oslovení

různých cílových skupin.” (DOV 2011). Žáci s reklamou pracovali poměrně dobře.

Dokázali určit cílovou skupinu, i co je cílem vybraných reklam. U někoho byl problém

určit výrazové prostředky, používané v reklamě. Žáci poznávali, že jde o reklamu podle

vizuálního zpracování u všech tří ukázek (internetové reklamy, televizní i tištěné). Nebyl

však prostor, aby podrobněji popsali tento specifický vizuální styl. Někteří se o to pokusili.

Hovořili o rozdílných nadpisech, specifických slovních spojeních nebo používání písničky.

Myslím si, že během lekcí mediální gramotnosti, by se mohlo více pracovat s názornými

ukázkami a pracovat na dovednosti rozpoznávat a popisovat specifické výrazové

prostředky reklamních sdělení.

6.4 Čtvrtý okruh

Čtvrtý okruh měl za cíl prověřit, zda žáci mají znalosti a dovednosti, které po nich

vyžaduje výstup: „Žák na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním

světem (přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé)”

55



(DOV 2011). V definici virtuálního světa si žáci nebyli úplně jisti. Většina z nich, ale

dokázala pojem přibližně popsat. Zvládli dobře říci rozdíly mezi přímou a virtuální

komunikací a popsat své preference. Sociální sítě nebyly přímo předmětem tohoto výstupu,

ale přišlo mi zajímavé, jak žáci sami pohlíží na téma sociální sítě a zda je používají. K

rozdělení reálného a virtuálního světa jsem využila otázky, týkající se lhaní v obou

prostředích. Odpověď byla jednoznačná, jednodušší je lhát ve virtuálním světě. Již u této

otázky bylo vidět, že žáci mají povědomí o bezpečném chování na internetu. Často hovořili

o podvodech a lhaní ohledně identity. Několikrát také zaznělo, že musíme být při

používání internetu opatrní a nevěřit všemu, co někdo napíše.

Myslím si, že tento výstup žáci zvládají dobře, stačí si jen krátce ujasnit přesný význam

slov virtuální svět, ale není potřeba delších definic.

6.5 Pátý okruh

V posledním okruhu jsem zjišťovala, zda žáci mají dostatečné znalosti a dovednosti k

naplnění výstupu: „Žák uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě

a svých blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů

a chová se podle toho” (DOV 2011). Žákům dělalo problém jmenovat osobní údaje.

Nebyli si jisti, co všechno pod tento pojem spadá, a potřebovali mojí nápovědu. Rizika

zveřejnění měli spojená především s podvody na internetu (vylákání peněz).

Své osobní údaje, by většina bez problému sdělila své rodině a kamarádům. Zajímavý byl

přístup ke sdílení informací na webových stránkách a sociálních sítích. Dva žáci s tím

nemají problém, ale vědí, že by neměli sdílet vše. I ostatní věděli, že jsou informace, které

nejsou vhodné sdělovat veřejně. Těžko ale odhadnout, jaká je přesná hranice, co by žáci v

reálně situaci opravdu sdíleli. Myslím, že zde, by bylo vhodné zaměřit se v mediální

výchově právě na ochranu osobních údajů a provést podrobnější cvičení a aktivity. Žáci by

během lekce měli možnost více se zamyslet nad důsledky sdělení osobních údajů.

Protože někteří nejsou schopni sdělit více, jak tři osobní údaje, obávám se, že v reálné

situaci by se mohli zachovat neopatrně. Myslím, že ve věku 9 až 11 let, by měli mít větší

znalost ochrany osobních údajů a základů, jak s takovými informacemi pracují sociální

sítě a webové stránky.

Pokud si žáci nejsou jisti, zda je vhodné informaci sdělit, rozhodli by se

nereagovat, mlčet nebo se poradit s rodiči. To považuji za dobré rozhodnutí. V případě

nedovoleného sdílení fotografie, by se děti obrátili na rodiče a s jejich pomocí situaci
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vyřešily. Myslím, že zde je vhodné s dětmi probrat možnost nahlášení takového příspěvku

a ujistit je, že podobná situace se dá vždy vyřešit několika možnostmi.

Poslední část byla zaměřena na sdílení fotografií na sociálních sítích. Chtěla jsem

zjistit, jaký postoj mají žáci ke sdílení různých typů fotografií, a zda se nad nějakou

pozastaví a vyhodnotí ji jako nevhodnou. Žáci si byli vědomi, že není dobré dávat

fotografii s osobními údaji. Také se všichni shodli na tom, že je nevhodné sdílet fotografii

plačící dívky. Myslím, že tento přístup je výsledkem nejen jejich empatie, ale také aktivit,

kterými žáci prošli v rámci informování o kyberšikaně. U ostatních fotografií byla situace

poměrně individuální. Nedá se říci, zda existuje správná odpověď. Žáci často souhlasili se

zveřejněním, pokud by zbylé osoby na snímku souhlasili. Myslím si, že v této části

výstupu jsou žáci dobře orientováni.
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7. Formulace závěrů a doporučení
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zjišťování znalostí a dovedností žáků 4. a 5.

třídy ve vybrané pražské škole a porovnání, zda tyto znalosti odpovídají Doporučeným

očekávaným výstupům (DOV 2011). V úvodní kapitole jsem popsala vývoj mediálního

vzdělávání. Definovala jsem základní pojmy, uvedla jsem legislativní doporučení a

představila jsem mezníky v historickém vývoji mediální výchovy. Následující kapitola

byla zaměřena na mediální výchovu na prvním stupni, především na kurikulární

dokumenty, které mediální výchovu definují. Dále jsem v práci představila dostupné

materiály pro pedagogy a zdůraznila ty, které jsou vhodné pro výuku na prvním stupni.

Dosavadní odborný zájem o toto téma je představen v kapitole tři. Koncepce výzkumu a

scénář rozhovoru je popsán ve čtvrté kapitole.

V této závěrečné kapitole shrnu výsledné zjištění z páté a šesté kapitoly. Provedu

zhodnocení průběhu celého výzkumu. Pro každý okruh navrhnu možnosti pokračování

práce se žáky ve zkoumané třídě. Na základě této diplomové práce bych v budoucnu chtěla

sestavit lekce mediální výchovy, které by byly přímo zaměřeny na potřeby třídy, ve které

pracuji a ve které proběhl tento výzkum.

Rozhovorů v rámci výzkumu se zúčastnilo 12 žáků. První z nich byl však pilotní a nebyl,

do výsledků v předchozích kapitolách, zařazen. Skupinu jedenácti žáků tvořilo šest dívek

a pět chlapců. Šest žáků bylo ze 4. ročníku, pět žáků z 5. ročníku.

Oproti původnímu návrhu, aby se rozhovory uskutečnili ve škole během výuky, jsem

musela přistoupit k variantě online rozhovorů. Tato varianta nebyla ideální a přinesla

mnoho překážek. Namísto materiálů, které bych měla fyzicky připravené a žáci by s nimi

mohli pracovat, jsem musela vše přenést do prezentací a ukázek.

Mým cílem bylo vytvořit materiály, které by byly pro žáky co nejzajímavější a dokázaly by

udržet jejich pozornost před obrazovkou počítače. Pro potřeby výzkumu jsem vytvořila

prezentaci, kterou jsem s žáky na obrazovce sdílela. Během otázek ve vybraných okruzích,

jsem do prezentace zapisovala nápady, které žák měl, abychom s nimi mohli později

pracovat. Nevýhodou bylo, že pokud jsem přešla na další část prezentace, naše zapsané

nápady již nebyly vidět současně s ukázkou.
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Jsem velmi ráda za možnost sdílení obrazovky, a zároveň zachování alespoň malého

pohledu na žáka. Po celou dobu jsem tak mohla žáky vidět a reagovat na jejich neverbální

komunikaci.

Oproti původnímu konceptu jsem musela změnit dobu trvání výzkumu. Z 45 minut

jsem rozhovor, i s ukázkami, zkrátila na 35 minut. Až na dva žáky, byla délka rozhovorů

od 28 do 35 minut. S jednou žákyní rozhovor trval 41 minut. Nejdelší rozhovor byl s

Václavem. Měl velmi mnoho nápadů a dopodrobna odpovídal na všechny otázky, často i s

příklady ze svého života. Rozhovor pak trval 55 minut. Musela jsem vynechat závěrečné

promítnutí seriálu V digitálním světě, protože jsem rodičům slíbila určitou délku rozhovoru

a žák měl další povinnosti.

Byla jsem velmi mile překvapena ochotou žáků zúčastnit se výzkumu. Je to určitě dáno

tím, že v této třídě pracuji již druhý rok a žáci mě velmi dobře znají. S každým z nich jsem

si domluvila individuální setkání přes platformu Microsoft Teams, kterou používáme

během distanční výuky. Rozhovory probíhaly od 26. března do 6. dubna 2021.

Rozdíly v ročnících nebyly až tolik patrné, jak jsem předpokládala. Myslím si, že je to

především díky online výuce. Od podzimu minulého roku musí žáci používat počítač a

internet téměř každý den. Před začátkem distanční výuky jsem se snažila žáky co nejvíce

poučit o používání počítačů a bezpečnosti na internetu. Především otázky ochrany hesla a

kyberšikany. V tomto ohledu jsou žáci celkem dobře informovaní.

Tyto znalosti se odrazily především ve čtvrtém a pátem okruhu. Myslím si, že výstup

zkoumaný ve čtvrtém okruhu, virtuální svět, žáci zvládají dobře. Je zde pouze potřeba

ujasnit si definici pojmu sociální sítě.

Výsledky pátého okruhu jsou poměrně smíšené. Na jednu stranu si žáci uvědomují,

že osobní údaje by neměli veřejně sdělovat. U některých bylo vidět, že jsou o tom velmi

dobře poučeni od rodičů. Hovořili o příkladech, kdy lidé mohou, přes internet lhát o své

totožnosti. Často také hovořili o podvodech a krádeži hesel. Na druhé straně si nebyli moc

jisti, co všechno jsou osobní údaje. Někteří by neváhali je sdělit webovým stránkách,

pokud by jim přišly “důvěryhodné” (neobsahovaly by příliš reklam - Cyril). Myslím si, že

zde by žáci potřebovali doplnit mnoho informací. Je potřeba podrobněji probrat pojem

osobních údajů. Jasně si definovat, o co se jedná a proč je tak důležité je sdělovat pouze s

rozmyslem. Se sdělováním osobních údajů se žáci nejčastěji setkají přes internet nebo

mobilní aplikace. Bylo by vhodné s nimi probrat, jak tyto webové stránky a platformy
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pracují a na co potřebují naše osobní údaje. Uvést příklady konkrétních situací, se kterými

se žák mohl setkat nebo se pravděpodobně setká (používání sociálních sítí).

Velmi zajímavá by také byla další diskuze nad příklady fotografií, které jsou vhodné nebo

nevhodné sdílet. Tato aktivita, by se mohla uskutečnit jako společná. Neexistuje vždy

správná odpověď na sdílení určitých fotografií. S žáky bychom si o tomto tématu, mohli

společně povídat, a tím by měli větší prostor se zamýšlet nad otázkou sdílení osobních

údajů.

Doporučené očekávané výstupy se samozřejmě nevěnují jen tématům spojených s

virtuální komunikací. Další výstupy byly předmětem prvních tří okruhů.

Výsledky z prvního okruhu ukazují, že žáci mají určitou představu o tom, co znamená

pojem média. Některé příklady, ovšem uvedli až po mé nápovědě. Často mají média

spojená pouze s televizí, počítačem nebo různým používáním internetu. Žáci dokázali

dobře popsat, jakým způsobem se konzumují média v jejich rodinách, a také rozdílné

přístupy k mediálnímu sdělení od jednotlivých členů rodiny.

Druhý okruh obsahoval tři výstupy z DOV. První výstup, popsání rozdílu mezi

masovými a síťovými médii, žáci vůbec nezvládali. Pojmy masová a síťová média nikdo z

nich neznal. Již při vyhodnocení a porovnávání v kapitole šest, jsem navrhla možnosti, jak

reagovat na tyto výsledky. Pokud DOV považuje za nutné, aby žáci tyto pojmy znali, mělo

by to být učiněno na příkladech z jejich života. Žák by měl vědět proč toto rozdělení má

znát a proč je pro něj důležité.

Druhý výstup určuje, aby žák dokázal rozlišit základní funkce mediálního sdělení. Pro tuto

část jsem si vybrala ukázky, na kterých byl rozdíl dobře patrný a žákům to nečinilo

problém. Malé potíže měli někteří u článku z webové stránky časopisu ABC. Tento příklad

byl poměrně náročný a dá se pochopit, že v jejich věku, nebude tak jednoduché pracovat

pouze s nadpisem a fotografií. Určitě by bylo vhodné probrat s žáky, proč je takové

rozdělení důležité. Z jakého důvodu mají mediální sdělení různé funkce a jak toho, jako

divák/uživatel/posluchač můžeme využívat. Bylo by také dobré probrat s žáky otázku

zpravodajství. Řada z nich už si informace vyhledává sama, proto by bylo vhodné je v

otázce důvěryhodných zpravodajských informací poučit. K tomuto tématu se blíže věnuje

výstup: „Žák rozezná a využívá základní prostředky zpravodajství; napíše krátkou zprávu –

odpoví na otázky „kdo?, co?, kdy?, kde?“ (DOV 2011), který jsem se rozhodla vynechat.

Rozhovory probíhaly online a nebylo by možné uskutečnit tuto aktivitu. Jednalo by se o

časově náročnou aktivitu, což jsem si s touto věkovou skupinou nemohla dovolit.
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Rozhodně bych tuto aktivitu s žáky uskutečnila až budou přítomni ve škole.

Během tohoto okruhu došlo u dvou žáků k technickým problémům s přenosem

audiovizuálních ukázek. Všichni respondenti ale ukázky alespoň částečně viděli. Jak jsem

psala v předchozích kapitolách muselo, po třetím rozhovoru, dojít k výměně jedné ukázky.

Nemyslím si však, že to působilo problém nebo rozdíly v určování funkce mediálního

sdělení.

Dalším z výstupů je dovednost rozeznávání reklamního sdělení a práce s jeho prostředky.

Tento výstup jsem zařadila do třetího okruhu. Na odpovědích žáků je vidět, že o působení a

cílech reklamy jsou dobře poučeni od rodičů. Někteří zmiňovali slova jako „podvod,

musíme být opatrní” apod. Je důležité, aby dovedli poznat, jaký má reklama cíl, a že se

nemusí jednat přímo o podvodnou reklamu nebo snahu oklamat uživatele. Žáci dokázali

určit cílovou skupinu, pro kterou je reklama určena. Ne vždy, dokázali přesně popsat

podle čeho poznali, že se jedná o reklamní sdělení. Bylo to založeno na pocitu, „je to

udělané jako reklama, tak aby si toho lidi všimli.” (Jonáš). Bylo by vhodné s žáky probírat,

jak konkrétně se dá reklama poznat. Také si ujasnit, jak s takovým sdělením můžeme

pracovat. Metodická příručka Média tvořivě obsahuje kapitolu, ve které propojuje předmět

výtvarná výchova a průřezové téma mediální výchova. Lekce je sice určena pro žáky

druhého stupně. Myslím si však, že i s mladšími žáky, by se dali určité aktivity v upravené

verzi provést. Pomohlo by jim to pracovat s obrazem jako prostředkem komunikace a

„rozvíjet citlivost pro vnímání různorodých obrazových vyjádření” (Kitzbergerová,

Škaloudová 2008).

Má hypotéza se potvrdila částečně. Znalosti a dovednosti žáků splňují pouze

některé nároky, které má dokument Doporučené očekávané výstupy. Jak uvádím výše jsou

zde výstupy, se kterými by se mělo důkladněji pracovat a možná je v DOV detailněji

definovat.

Pro práci s touto třídou si vytvořím lekce mediální výchovy, které budou odpovídat

potřebám, které zmiňuji výše. Hlavními materiály pro mě budou: V digitálním světě (JSNS

2020) - zde jde především o témata digitálního prostředí, bezpečného chování na internetu

a fungování webových stránek. Dále vybrané lekce z Rozumět médiím - základy mediální

výchovy pro učitele (Mičienka, Jirák 2007), které bych upravila pro mladší žáky. V této

publikaci využiji především lekce Média zvaná masová, Stereotypy v médiích a Média a

zábava. Další, pro mě zajímavá publikace je Být v obraze II. - mediální vzdělávání s
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využitím audiovizuálních prostředků (Strachota 2019). Zde bych brala inspiraci a materiály

především z projektu Kovyho mediální ring a kapitoly zpravodajství. Z publikace Mediální

výchova (Bláhová 2011), by pro potřeby mých lekcí byly vhodné kapitoly o reklamě,

rozhlasovém vysílání a nápady pro školní redakci s menšími dětmi.

Tato práce ukázala, jaké jsou znalosti a dovednosti žáků Montessori dvojročí na pražské

základní škole a porovnala je s výstupy, jejíž úrovně by žáci měli dosáhnout. Tato zjištění

mi pomohou v budoucnu připravit odpovídající lekce mediální výchovy, právě pro potřeby

této třídy.
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Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí a dovedností mediální gramotnosti u

žáků z Montessori dvojročí na pražské základní škole.

Úvodní kapitola se věnovala definici pojmů, které jsou důležité pro toto téma. Představeno

bylo základní legislativní ohraničení mediální výchovy. V této kapitole jsem dále shrnula

nejdůležitější události v historickém vývoji mediální gramotnosti. Zvláštní pozornost byla

věnována období po vzniku Československa a období posledních třiceti let.

Svou pozornost jsem zaměřila především na dokumenty Rámcový vzdělávací program a

Doporučené očekávané výstupy. Nejvíce jsem se věnovala informacím týkajících se

prvního stupně základní školy. Na základě dokumentu Doporučené očekávané výstupy,

jsem sestavila scénář pro hloubkový rozhovor. Prostor jsem věnovala materiálům a

webovým stránkám obsahující materiály a lekce pro výuku mediální výchovy. Ty jsou

většinou zaměřené na žáky druhého stupně a středních škol. Pro mnou vybranou cílovou

skupinu není mnoho ucelených materiálů. V praktické části jsem představila koncepci

výzkumu, hypotézu a vznik otázek. Otázky byly rozděleny do okruhů podle výstupů, které

mají žáci zvládat po skončení 5. třídy. Výsledky ukázaly, že žáci mají v některých

oblastech dobré znalosti - bezpečnost na internetu, reklama. Zároveň jim dělá problém

samotná definice pojmu média, určování masových a síťových médií a pojem osobní

údaje. Realizování praktické části bylo ztíženo distanční výukou a celkovou náročnou

společenskou situací způsobenou onemocněním Covid -19. Dlouho jsem doufala, že se

žáci vrátí na prezenční výuku a budu moci provést výzkum jiným způsobem. V únoru však

došlo k dalšímu zpřísnění nouzového stavu a školu opustili i žáci 1. a 2 třídy. Převedla

jsem způsob provedení výzkumu do online prostředí. Rozhodně se nejednalo o ideální

variantu. Chyběl mi přímý kontakt s žákem. Práce s materiály nebyla tolik zajímá jako

kdybychom s nimi mohli pracovat přímo ve třídě. U některých žáků docházelo během

rozhovorů k vyrušování, výpadkům internetového připojení nebo menším technickým

komplikacím. Žáci však byli velmi ochotní mi pomoci a celou situaci zvládali velmi dobře.

Výzkum byl zaměřen na jednu konkrétní třídu, neměl za cíl přednést reprezentativní

výsledky. Mým cílem bylo zmapovat situaci ve třídě, ve které působím a mít tak podklady

pro vyučování mediální výchovy v naší specifické třídě - Montessori dvojročí. Díky této

práci mohu na základě teoretické i praktické části lépe přistoupit k výuce mediální

výchovy.
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Summary

The aim of this thesis was to find out the level of media literacy of pupils at a Prague

primary Montessori school.

The first part of this thesis acquaints the reader with normative and legislative materials

which define the form of media education. The first three chapters bring a summary of the

historical development of media education. Attention was focused on the period after 1918

and on the last thirty years. Thereafter, special attention was paid to the materials Rámcový

vzdělávací program and Doporučené očekávané výstupy (DOV). The primary focus was

on information which is important for the first five years of primary school education.

In-depth interviews were based on outputs from material Doporučené očekávané výstupy.

The following chapter brings a list of the most important textbooks and web pages which

contains materials and tutorials for media literacy. Most of them are suitable for older

students than is my chosen age group. The questions for the in-depth interview were sorted

into groups, based on the outputs of DOV for the fourth and fifth grade. The results

showed that pupils have a good level of knowledge in some part of media literacy - safe

behavior on the internet and advertisement. But they have problems with definition and

meaning of the words media, mass media, new media and personal data.

The realization of the research part was more difficult because of the current distant form

of school education and by the unusual social situation caused by Covid-19 disease. For a

long time I hoped that schools would reopen and I would be able to do my research with

my class in person. However, by February it was obvious that children were not coming

back to school any time soon. So I changed my research to be suitable for online

interviews. This was not, by far, an ideal situation. I missed personal contact with pupils

during the interviews. Our activities with prepared materials were not that interesting as

they would have been in face to face interviews. Some pupils had problems with wifi

connection or other small technical problems. But they were very willing to help me and

they dealt with the situation very well. The research was focused on one specific class. My

goal was not to make a reprezentative research. The aim of this thesis was to analyze the

situation in a class where I teach and help me create lessons of media education

specifically for this class. Thanks to the theoretical and research part of this study I can be

better prepared to teach media education and based it on the needs of the pupils.
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