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1. Úvod
Nevyhasínajícím zdrojem témat pro diskuse mezi sociology,
psychology a mnohými pedagogickými pracovníky je život současné
společnosti ve světě médií. Tento fenomén dnešního světa, média,
který je natolik srostlý s každodenním životem, že již nikdy od něj
nemůže být odtrhnut, je stále viditelnější a „masovější“. Čím déle
žijeme s médií, tím přirozenější se nám život s nimi jeví. A tím více
narůstá potřeba mediální gramotnosti.
Jak si každá doba s sebou nese určité potřebné kompetence,
tak i v současnosti s rychlým rozvojem médií přichází nové
požadavky na jedince, který se musí naučit orientovat ve stále se
proměňujícím světě plném informačních technologií.

Pokud se

narodíme do takového světa, je zapotřebí, aby jsme se s ním naučili
žít a naučili se využívat

jeho informační kapitál k praktickému

životu. Tomu nás má naučit „mediální výchova“, která je hlavním
tématem této práce.
Budeme se zabývat především rozvojem „mediální výchovy“
na základních školách ve vybraných lokalitách Čech. S tímto tématem
nutně souvisí téma školství a renovace školské vyhlášky, která přináší
zásadní

změny v klasickém

způsobu

vyučování

na českých

základních školách. Setkáme se s pojmy jako Rámcový vzdělávací
program a Školský vzdělávací program, které jsou dnes pro základní
školy ČR zásadní.
Hlavní otázkou tedy je, jak se české základní školy
vypořádávají s novým školským zákonem, který začne od příštího
školního roku platit pro všechny školy. V centru pozornosti budeme
mít stále „mediální výchovu“, která je součástí nových (tzv.
průřezových) témat nového vyučovacího systému.
Téma „mediální výchovy“ je a bude stále aktuální.
S rozvojem médií narůstá potřeba schopnosti zdravého způsobu
vnímání tohoto mediálního světa, který toliko určuje ráz současného
života.

Tak jako se tradiční společnosti vyznačovaly určitým
způsobem života, jehož organizujícím prvkem byla především víra
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v božstva, v novověké společnosti dominovala důvěra v rozum a
pokrok, charakterizujícím fenoménem dnešní informační společnosti
jsou právě informace a od nich neodlučitelná média, jakožto jejich
zprostředkovatelé.

„Váha, kterou masová média mají, je tak velká, a produkce, kterou
nám nabízejí, do té míry neprůhledná, že ‚žít s médii‘ stále zřetelněji
vyžaduje speciální přípravu. Proto je stále potřebnější součástí
výbavy jednotlivce kompetence, která mu umožňuje médií využívat ku
svému prospěchu a současně se bránit jejich případným neblahým
dopadům. A proto je stále běžnější součástí všeobecného vzdělání po
celém světě výchova k životu s médii – mediální výchova.“
( Mičienka; Jirák 2006: 11)

Média jsou natolik samozřejmým fenoménem současné
společnosti, že je nemůže přehlížet žádná sociálně vědní disciplína.
Sociologie

pojímá

média

jako

společenské

instituce,

které

prostřednictvím produkce mediálních obsahů ovlivňují sociální
skupiny a tím jsou představiteli určité působící moci ve společnosti.
Psychologie se zabývá vlivem médií především z hlediska rozvoje
kognitivních vlastností jedince, z hlediska vlivu na jeho agresivitu,
motivaci, hodnoty a pod. Pedagogika hledá v médiích alternativní
vyučovací pomůcky pro názorné zprostředkování vědomostí při
výuce. Žurnalistika a mediální studia se zabývají vnitřní strukturou
médií, jejich vnitřními procesy, produkty či účinky na jedince a
společnost. (Sloboda, 2006) Thompson (2004) to vystihuje stručně,
věnujeme-li se jakékoli vědní disciplíně zabývající se vznikem,
vývojem, budoucností či strukturálními rysy moderních společností,
nemůžeme opomíjet studium médií.
Existuje

obor, který čerpá z výsledků všech těchto a jim

podobných disciplín (včetně filozofie, kulturologie, technických věd,
informatiky apod.). Tento univerzální obor, integrující disciplína, se
orientuje především na vztah

média-a -výchova, média-a-děti, a

nazýváme jej mediální pedagogika (nebo-li mediální výchova).
Střed zájmu této disciplíny je závislý mimo jiné na technickém
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rozvoji ve společnosti, a tím také na politických a ekonomických
změnách. Předměty a cíle mediální pedagogiky jsou tak proměnlivé.
Existují dnes však určité dominantní směry (Sloboda, 2006), kterými
se ještě budeme zabývat níže.

1.1. Mediální výchova dětí
V této práci se budeme věnovat jednomu z aspektů života
dnešních

dětí,

žijících

v předimenzovaném

světě

podnětů

a

působících vlivů, ve světě, ve kterém není snadné se orientovat. Toto
téma je samozřejmě samo o sobě velmi široké a obsáhlé. Středem
našeho zájmu zde se stane svět médií, který dnes neodmyslitelně patří
k našemu každodennímu životu. Současná média dnes produkují
obrovské množství obsahů, ať už ve zpravodajstvích či v zábavných
programech,

v nichž

je

obtížné

se

vyznat.

Média

zdaleka

nezprostředkovávají jen věcné informace. Stávají se zdrojem
uvolnění, napětí, inspirací témat při rozhovoru s přáteli a pod. Často
se také z části stávají „organizátorem“ času našeho všedního dne.
Jednoduše již patří ke koloritu života současné společnosti.
S rostoucí provázaností každodenního života a světa médií,
rostou nové nároky na jednotlivce žijící v dnešním světě. Vzhledem
k rozvoji nových médiím vzniká nový rozměr komunikace, tzv.
medializace.(Mičienka; Jirák, 2006) „To znamená, že stále více
společensky relevantních aktivit (ekonomické, politické, osvětové,
zábavní i umělecké povahy) se odehrává prostřednictvím médií, a
tedy s jejich aktivní účastí. Podstata, průběh a důsledky této aktivní
účasti nejsou na první pohled patrné, a proto je stále důležitější snažit
se jednání masových médií poznat a pochopit.“ (Mičienka; Jirák,
2006: 12) Média se stávají vlivným socializačním faktorem, který
stále silněji doplňuje působení rodiny a školy na dítě. Život s médii si
vyžaduje značnou průpravu vedoucí k mediální gramotnosti.
((Mičienka; Jirák, 2006)
Tato mediální gramotnost by měla být budována již od útlého
dětství

především v rodině a ve škole. V této práci se budeme

zabývat mediální výchovou probíhající právě ve škole, konkrétněji
mediální výchovou na základních školách v České republice.
5

1.2. Výchozí informace a základní tématické body
Výchozí informací této práce je změna v Národním programu
pro rozvoj vzdělávání a následně i v Rámcovém vzdělávacím
programu ČR, která byla schválena roku 2004 Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Tato změna spočívá v tom, že od
školního roku 2007/2008 musí mít každá základní škola v ČR
vytvořen svůj vlastní Školní vzdělávací program, podle nějž se bude
realizovat vyučování na této škole a v němž budou obsažena i
průřezová témata

1

včetně „mediální výchovy“. Tato práce by měla

alespoň trochu přiblížit, jak se základní školy s tímto novým úkolem
vypořádávají. Jako vzorek nám poslouží několik namátkou vybraných
škol v Praze a v Jihomoravském regionu, při čemž se pokusím také
sledovat způsob zavedení a realizace mediální výchovy ve
velkoměstě ve srovnání s výhodami a nevýhodami základních škol
v menších městech a vesnicích jihovýchodní části ČR.
Ačkoli se budeme soustředit na „mediální výchovu“,
nemůžeme přehlížet téma Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu, v jejichž
rámcích je mediální výchova zahrnuta. Proto jim budeme věnovat
také značnou pozornost.

1.3. Hlavní tématické body práce
Zde jsou tedy stručně naznačeny hlavní témata této práce:
Centrum pozornosti bude patřit „mediální výchově“. Sem zahrnuji
problematiku působení médií a s tím související potřebu mediální
výchovy a mediální gramotnosti, charakteristiku mediální výchovy
včetně základních pojmů týkajících se médií 2, různá pojetí mediální
výchovy, stereotypy v názorech týkajících se médií, historii mediální
výchovy, mediální výchovu a její podporu dnes ve světě a u nás.
Tím se dostáváme k současné situaci mediální pedagogiky
v České republice. Zde se nutně setkáváme na nový školský zákon,

1
2

Srov. s. 13, 24, 25.
Viz příloha s. 53.
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zahrnujícím RVP a ŠVP. V rámci ŠVP se budeme blíže zabývat
především průřezovými tématy v popředí s mediální výchovou.

2. Sociální a kulturní souvislosti působení médií
Vliv médií je dnes nezpochybnitelný. Otázkou však zůstává do
jaké míry se necháváme ovlivnit. Při zjišťování konkrétních vlivů
nikdy nedojdeme k jednoznačným závěrům, neboť média nepůsobí
izolovaně, ale vždy v nějakém sociálním, kulturním a politickém
kontextu, právě teď a tady. Určit tedy, zda „to zapříčinilo ono“ je
nereálné.
Odborníkům dělají největší starosti právě otázky týkající se
vlivu obsahů médií. Zaznívají obavy z důsledků, které může přinést
stejnost mediální produkce (zvláště americké), jež by mohla přispět
k „oslabení či zániku národních kultur, primitivizaci národního
jazyka,“ ztrátě „vědomí tradice a pod.

3

Podobně zjednodušující a

opakující se obsahy vzbuzují obavy z možného ohlupování či
manipulace. Velmi často zvažovaným vlivem bývá riziko nápodoby
vzorů jednání, které média nabízejí.“ (Mičienka; Jirák 2006: 26)
Uživatel médií se musí naučit vstupovat do komunikačního
procesu

zprostředkovaného

médii

a

stát

se

jeho

aktivním

spolutvůrcem, nikoli jen pasivním příjemcem.
Odhlédneme-li od vlivu mediálních obsahů, můžeme si při
podrobnějším sledování povšimnout, jak zřejmý vliv médií se nám
ukazuje v průběhu našeho každodenního života. Již samotnou
existencí média zasahují do života současné společnosti. Zde je
několik příkladů, které jsme v podstatě zmínili již výše: média
strukturují časový rozvrh dne a týdne (tím, že noviny vycházejí
v určitý den apod.). Média mají tendenci ovlivňovat uspořádání
prostoru (např. televizor má v každé domácnosti své místo). Užívání
médií může vést k ritualizaci (rádi čteme noviny v určitou dobu, na
3

Thompson takovou tradiční kritiku médií odmítá. Naopak tvrdí, že vývoj médií
nemusí nutně podkopávat tradici. Symbolický obsah tradic objevující se v nových
komunikačních prostředcích vdechuje tradici nový život. “...tradice se čím dál víc
osvobozovala od omezení daných interpersonální komunikací a začala se ubírat
novými cestami. (...) Tento vývoj tradicím otevřel cestu k tomu, aby se více šířily a
aby se obnovily tím, že budou zasazeny do nových kontextů a znovu zakotveny do
prostornějších celků, jež daleko přesahují omezení daná interakcí tváří tvář.“
(Thompson, 2004: 148).

7

určitém místě apod.). Užívání médií znázorňuje mezilidské a pracovní
vztahy (dítě nesmí otci přepnout program a pod.) (Mičienka; Jirák,
2006)
To jsou možné případy působení médií a našly bychom jistě i
mnohé další, jako např. vliv na způsob trávení volného času, jak u
dospělých tak i u dětí, způsob získávání informací aj.
Jak uvádějí E. McLuhan a F. Zingrone, Marshall McLuhan
předvídal, že užívání masmédií změní celkové vnímání uživatelů.
Různá média zprostředkovávají různé způsoby vidění světa a
navozují specifické stavy mysli. 4
Mediální výchova nás má podněcovat k tomu, abychom smysly a
rozum zapojovaly u všech sdělení nehledě na typ média.

2.1. Působení médií z psychologického hlediska
Ve školním věku začínají nabývat na významu média jako
jsou knihy a časopisy. Asi od třetí třídy umějí dětí číst na té úrovní, že
se čtení pro ne může stát prostředkem zábavy či prostředkem
získávání informací. (Vágnerová, 2000) Dítě moderní společnosti
však přichází do styku s médii mnohem dřív než až na základní škole.
Objevuje je všude kolem nás a to zprvu především média vizuální.
Vizuálně prezentovaný obsah se více podobá skutečnosti a je tak
dítětem snáze vnímáno. Jakýkoli vizuálně zpracovaný příběh je
kompletní, a proto podporuje spíše pasivně receptivní přístup. Při jeho
sledování se nemusí dítě nijak namáhat, vnímá jen hotové přicházející
celky z příběhu. „Televize a film patří mezi konzumní, pasivní
zábavy.“ (Vágnerová, 2000: 184) Naopak “čtení je jednoznačně
aktivní způsob přijímání určité informace. Dítě se musí více namáhat,
aby se o příběhu něco dalšího dovědělo.” (tamtéž) Dítě musí být
aktivní v tom, aby pochopilo celý děj příběhu. Dítě zde více zapojuje
vlastní představivost a příběh dotváří dle sebe.

4

Sám rozlišoval média jako „horká“ a „chladná“ podle toho, jaké představovaly
smyslové účinky. „Horká“ média (rozhlas, fotografie, film), jsou „vysokodefiniční“,
tzn. více naplněná informacemi a umožňují menší míru participace ze strany
jedince; “chladná“ média (telefon, komiks, televize) jsou „nízkodefiniční“, obsahují
méně informací a dovolují mnohem větší smyslové zapojení. (Zingrone.
v McLuhan, M. 2000, s. 8-15).
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Co se týče vztahu jedince k médiím, uplatňuje se zde učení
nápodobou. Dítě si osvojí spíše to chování, které je běžnější v jeho
nejbližším prostředí, v rodině, popř. mezi kamarády. Pokud dospělí či
starší členové rodiny čtou, bude si dítě toto chování osvojovat snáze,
než dítě, žijící v rodině, kde je za každodenní standard považováno
spíše sledování televize. (Vágnerová, 2000)
Média

jakožto

nositelé

informací

představují

silný

socializační prostředek. Jsou zprostředkovateli určitých modelů
chování. Vybízejí k napodobení. Na působení médií však nelze
nahlížet izolovaně. Nejsou samozřejmě jedinými vlivy působícími na
vývoj jedince. Tím však, že se věnují určitým tématům a tím tato
témata zvýrazňují, vytvářejí dojem, že je

zde předváděn běžný

kulturní standard. Toto pak dítě přijímá jako bezvýhradně pravdivé a
přebírá to jako normu. (Vágnerová, 2000)
Rozvoj médií proměňuje proces utváření sebepojetí tím, že
vytváří nový typ důvěrnosti, který doposud neexistoval a zásadně se
liší od podob důvěrnosti, kterou poskytuje interakce tváří v tvář. Tzv.
zprostředkovaná kvaziinterakce, zapříčiňující nový druh důvěrnosti,
nemá povahu vzájemného vztahu. 5
Nejvíce ovlivnitelnou skupinou jsou děti školního věku kolem
devíti let. Ty jsou totiž dostatečně vyspělé, aby běžným pořadům
rozuměly a pamatovaly si jejich obsah, zároveň jsou však ještě na
takové intelektuální úrovni, že nemohou být dostatečně kritické k
sdělovaným obsahům. Zeptáme-li se dětí jakožto diváků na příběh,
který právě sledovaly, dostaneme různé interpretace děje. Můžeme
pozorovat, jak si každé dítě selektivně všímá toho, co je pro ně
osobně zajímavé. Vnímání každého dítěte je ovlivněno zkušenostmi
majícími původ v nejbližším okolí. Vedle nápodoby chování je
významná identifikace s vrstevníky a potřeba sdílet s nimi stejné
hodnoty. To vede od sledování stejných pořadů, k četbě určitých knih
a časopisů, poslechu určité hudby a pod. přes utváření stejných
hodnot až ke sklonu “ke stejnému vidění světa u všech členů určité
5

Zprostředkovanou kvaziinterakcí Thompson myslí sociální interakci, která je

tvořena médii masové komunikace (knihami, novinami, rozhlasem apod.), mající
neurčitý počet potenciálních příjemců, a jež je monologická. Thompson, J.B 2004.
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sociální skupiny, které se“ tak „vytvářejí pod vlivem médií,” což vede
k tzv. zařazování se do hlavního proudu – mainstreaming.
(Vágnerová, 2000)

2.2. Předsudky vůči médiím
Je naprosto nepopiratelné, že vliv médií na dnešní informační
společnost je značný. Nejvíce ovlivnitelné jsou ještě nezformované
lidské bytosti, děti. Existuje předpoklad, že média mohou mít značný
negativní vliv a to především během socializačního procesu u dětí. Co
se týče otázek ohledně vztahu dětí a médií, je nesporně nejčastějším
tématem veřejných diskusí vliv médií na děti. V těchto diskusích se
nejčastěji objevuje problematika násilí v médiích, na jejichž
konečných

závěrech

se

odborníci

neshodnou.

Další

často

diskutovanou záležitostí je způsob trávení volného času dětí
vzhledem k médiím, kde se již dříve objevily obavy, že se děti díky
počítačovým hrám, izolují od svých vrstevníků a začnou žít ve svém
vlastním „virtuálním světě“.
Jak v německé publikaci Computerspiele in der Kinderkultur
píší J. Fromme a N. Vollmer skepse vůči počítačovým hrám a
videohrám se většinou zakládá spíše na mlhavých znalostech o
médiích .

Velmi kritické názory jsou často založeny spíše na

předsudcích a doplněny ojedinělými případy. Přitom není zpravidla
zohledněna pestrá paleta možností využití různých obsahů a typů her.
Což představuje velký nedostatek, který je také zhoubný v systému
veřejné výchovy a vzdělání. (Fromme; Meder; Vollmer, 2000)
Proto než budeme o médiích vynášet ukvapené soudy, měly
bychom se jimi blíže zabývat a lépe poznat jejich vlastnosti a
možnosti využití vedoucí k našemu prospěchu. Mediální výchova
není určena pouze pro děti, ale také pro dospělé, kteří se do tak plně
medializovaného světa ještě nenarodili, přesto v něm teď žijí a musí
se mu přizpůsobit resp. přizpůsobit ho sobě a čerpat z něj ten výhodný
kapitál, který v něm mohou nalézt.
„Negativní vlivy je třeba regulovat a omezovat, pozitivní
naopak podporovat a produkovat.“ (Sloboda, 2006)
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Proto je dnes zvýšený zájem o mediální výchovu a mediální
gramotnost zcela na místě.

3. Různé koncepce mediální výchovy
Současná pedagogika si podle Schroba (v Sloboda, 2006) nese
směry z 60. let a počátku 70. let 20. stol. Konkrétně to jsou:
1) normativní mediální pedagogika (pokračovatel “ochranitelské
pedagogiky“6)
2) technologická mediální pedagogika (pedagogika posilující výuku
a učení)
3) aktivně orientovaná mediální pedagogika (důvěra v tvůrčího
jedince)
Různí autoři hovoří o různém počtu argumentačních směrů
mediální pedagogiky. Zdeněk Sloboda se přiklání ke Swobodově pěti
koncepčním vzorům. (Swoboda, 1994)
První z nich vychází z potřeby ochrany dětí a mladistvých
před škodlivými vlivy médií na začátku 20. století. Důležitá byla
kontrola médií a redukce nevhodných knih a filmů, dosahována
především zákonnými opatřeními. Tato koncepce vychází z vlny
reformní pedagogiky, která svou pozornost zaměřuje na dítě jako na
subjekt výchovy a výuky, jenž se vzdělává nejen ve škole ale i při
trávení volného času (např. při sledování filmu).
Druhá koncepce je inspirována kritickou sociologií, formující
se v průběhu celospolečenské krize způsobené válkami. Všímá si
masového ovlivňování vkusu jedinců, sociálních skupin a celé
společnosti zapříčiněné působením médií. Kriticky nahlíží na
mediální průmysl, jenž je zde vnímán jako instituce moci, kterou je
třeba analyzovat. Významnou roli v tomto období sehrál nástup
nového média, televize. Začíná se rozvíjet mediální výchova jako
školní předmět.
Kritický pohled na působení médií v oblasti hodnot a vkusu
jedinců vedl ke vzniku třetího směru, propagujícího myšlenku, že
analýza mediálních obsahů má vést k individuální praktické,
alternativní a samostatné práci s médii. Významnou myšlenkou
6

Viz níže.
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bylo, že svou aktivitou nemůžeme zastavit manipulativnost médií,
můžeme se svou činností však stát potencionálními manipulátory.
Dochází k vydávání školních časopisů. S nástupem videa vznikají i
vlastní audiovizuální díla.
Ve čtvrtém konceptu je zaměřena pozornost na analýzu
způsobů každodenního užívání médií. Předmětem zájmu je to, co
lidé dělají s médii, nikoli to, co média činí s lidmi. Zásadní je otázka,
jakým způsobem lidé uspokojují své potřeby za pomoci médií.
pozn.p.č. např. jak je používají jako zdroj relaxace, jako únik od
reality
Poslední koncepce mediální výchovy je založena na diskusi
ohledně

potřeby

základního

vzdělání

v oblasti

informačních

technologií. Snaží se o zprostředkování kvalifikace k zacházení
s těmito komunikačními a informačními technologiemi. Média
v dnešním informačním světě konstruují druhou realitu, podle toho, o
čem informují a o čem ne. Kvalifikace by měla umožnit jedinci
chápat média, kriticky uvažovat, zpracovávat získané informace a
následně je aktivně využívat.
Z těchto koncepcí je patrné jak se mediální pedagogika
vztahuje k jiným vědním disciplínám. Hlavním charakterem mediální
výchovy je tedy její interdisciplinarita. (Sloboda, 2004)

4. Metodika mediální výchovy
Za člověka mediálně gramotného můžeme považovat toho, u
něhož je využívání médií činnost, kterou má jedinec co nejvíce pod
vlastní kontrolou a již dokáže řídit tak, aby mediální nabídky co
nejlépe využil ve svůj prospěch. K dosažení takových schopností
nabízí J. Jirák a M. Miečenka stručný přehled základních přístupů
v mediální výchově. (Miečenka; Jirák, 2006)
Kritické myšlení
je základem mediální výchovy. Představuje totiž podstatnou
kompetenci mediální gramotnosti. V obrovském množství valících se
informací je dnes člověk stále více nucen informace třídit a
interpretovat, posuzovat jejich věrohodnost a teprve po důkladném
zvažování si vytvořit vlastní názor a stanovisko. Hlavním cílem
12

mediální výchovy je především vytvoření kritického odstupu vůči
médiím a schopnost analyzovat a interpretovat mediální obsahy.
Neboť člověk, jenž je schopen kritického myšlení, je méně
ovlivnitelný a zmanipulovatelný a více odolný vůči mediálnímu tlaku.
Spontánní učení
je opakem „biflování“. Jde o způsob učení, který vychází z toho, že
poznání je přirozeností člověka. Učení je vnímáno jako zkoumání
nebo řešení problému, o který se zajímáme. Výuka zde klade důraz
na procesy objevování. Zdůrazňována je použitelnost a praktičnost
pro život. Přímo u mediální výchovy lze využít možnosti diskuse o
konkrétních situacích týkajících se médií, s nimž žáci přicházejí do
styku den co den (diskuse o reklamách, reality show, reportážích
apod.).
Kooperace
souvisí se změnou klasického vztahu učitel-žák. Učitel není jen
bezvýhradnou autoritou a žák již není pasivním posluchačem, nýbrž
se z obou stávají partneři. V podstatě jde o interaktivní výuku, která
vyžaduje aktivní spoluúčast žáků. Učitel podporuje vlastní kreativitu
žáků, usměrňuje diskusi a provází žáky při skupinové i individuální
práci. Žák je spolutvůrcem výukového procesu.
Průřezovost
resp. průřezová témata jsou pojmem, se kterým přichází Rámcový
vzdělávací program. Představují témata, která spojují jednotlivé
předměty mezi sebou navzájem. Jejich „průřezovost“ spočívá
v naznačení společných námětů ve výchově žáků, a která jsou
zároveň pojítky k praktickému životu. Průřezová témata vedou
k rozvoji osobnosti žáka a podporují upevnění jeho vlastních postojů.
Propojení

s mediální

výchovou

lze

nalézt

téměř

ve

všech

vzdělávacích oblastech RVP: např. v oblasti Člověk a společnost 7,
Jazyk a jazyková komunikace8,

7

Informační a komunikační

Tzn. zaměření na média jako spolutvůrce hodnot a norem dnešní doby, hledání
paralel mezi minulými a současnými jevy (Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání, 2004).
8
To se týká vnímání mluveného a psaného projevu, osvojení základních pravidel
veřejné komunikace. (Tamtéž.)
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technologie9, Umění a kultura10. Dále najdeme blízké vazby i k jiným
průřezovým

tématům.

Mediální

výchova

má

blízko

např.

k Osobnostní a sociální výchově, Multikulturní výchově či k Výchově
demokratického občana. (Miečenka; Jirák, 2006)

V praxi to má vypadat tak, že u každé lekce daného
vyučovacího předmětu učitel nalezne vazbu na cíle vzdělávacích
oblastí RVP, tzn., že se pokusí hledat s jakými vzdělávacími oblastmi
lekce souvisí. Učitel tak může tvořit vlastní lekce, jejichž podoba
bude pochopitelně záviset také na věku žáků, atmosféře třídního
kolektivu, na dosavadních vyučovacích návycích a samozřejmě na
přístupu konkrétního pedagoga. (Miečenka; Jirák, 2006)

5. Základní metody mediální výchovy
Jak si níže můžeme povšimnout metody mediální výchovy
jsou založeny především na interaktivní výuce (a samozřejmě na již
zmíněných principech). Konkrétně můžeme hovořit o:
- analýze textu. Jedná se o analýzu konkrétního článku, zprávy nebo
ukázky z textu, která vede žáky k samostatnému přemýšlení a směřuje
nutně k diskusi různých názorů ne stejný materiál.
- práci v malých skupinách. Ve skupinách mohou žáci rozvíjet
schopnost spolupráce a vyrovnávání se s názory jiných, které se
mohou lišit. Žáci rozvijí komunikační dovednosti a schopnost řešit
dané problémy.
- diskusi. Diskusi logicky vyvolávají různé názory na určitou věc.
Žáci se učí zaujímat stanoviska, obhajovat své názory a přijímat za
sebe odpovědnost. Při diskusi dochází také k osvojení sociálních
dovedností jako je schopnost empatie, zvládání konfliktů či přijímání
kompromisů. Diskuse by měla být vhodnými námitkami a otázkami
usměrňována pedagogem.

9

Jedná se o využívání tištěných a digitálních dokumentů jako zdroje informací.
Pozornost je zaměřena na věcnost a přesnost sdělení. (Tamtéž.)
10
Zaměření na vnímání specifického jazyka, obraz a zvuk, který média používají,
přispívá je schopnosti interpretovat a hodnotit prvky umělecké a běžné mediální
produkce. (Tamtéž.)
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- strukturované diskusi (deliberaci). Základem je text, který je ve
vyučovací hodině čten a poté diskutován. Diskuse však není zcela
volná, ale je řízena učitelem, dle určitého scénáře. Děti hledají
argumenty pro a proti, a na závěr se pokouší nalézt závěry, na kterých
se shodnou všichni.
- brainstormingu. Po přednesení nějakého problému nebo pojmu
následuje volné prezentování nápadů, postřehů a asociací. Vyslovené
názory se zapisují a na závěr se o nich diskutuje.
- škálování. Žáci mají za úkol svůj názor na nějaké kontroverzní téma
vyznačit na škále. Pro tuto metodu jsou vhodná témata, která se
vyznačují protikladnými pozicemi.
- hraní rolí. Žáci hrají určené role patřící k určité situaci, která
navazuje na probírané téma. V hraní rolí se žáci učí empatii, rozvíjí
představivost a kritické myšlení a podporuje schopnost vyjadřování
názorů.
- volném psaní. Žáci píší samostatně své myšlenky na dané téma a
na vymezenou dobu. Učí se tak vyjadřovacím schopnostem, lepšímu
pochopení souvislostí a pod. (Miečenka; Jirák, 2006)
Jak vidíme zmíněné metody spolu úzce souvisí a logicky na
sebe navzájem navazují a prolínají se.

6. Některá doporučení pro výuku mediální výchovy
Jedním z hlavních cílů mediální výchovy je zaměření výuky
na schopnost orientace v současné záplavě informací, které přicházejí
z médií. Učitel by se měl věnovat tomu, aby se žáci naučili média
správně využívat.
Vyučující by se měl snažit o přístup k médiím v rámci
vyučování a to v souvislosti s různými témat různých vyučovacích
předmětů.
Vhodné je vycházet co nejvíce ze zkušenosti žáků, neboť
každý více či méně sleduji televizi, poslouchá rádio, apod.
Dobré je také tematizovat ve vyučování aktuální události
prezentované v médiích, o kterých se ve škole mezi žáky hovoří.
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Pozvání novináře, redaktora či jiného pracovníka z profese
v médiích je také velmi poučné, neboť mohou obohatit téma mediální
výchovy praktickou zkušeností. (Miečenka; Jirák, 2006)
Velmi vítanou je snaha zapojení dětí do tvorby médií, ať už ve
školních novinách, rozhlasu či televizi. Děti získají představu jak
média fungují.
Není nutné hrát roli učitele za každou cenu. Pokud jsou
někteří žáci více zkušení v některých oblastech ohledně médií,
diskutujme o tom a nechejme se poučit. (Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, 2004)

7. Stručná historie mediální výchovy
S prvním zájmem o média z hlediska pedagogiky se můžeme
setkat již v 18. stol., kdy „bylo ... varováno před zhoubnými následky
čtecí vášně“. Názorným příkladem je vydání knihy Utrpení mladého
Werthera J.W. Goethea (1774) v Německu a jeho kritika, následující
po vlně sebevražd, k jejichž příčině měl údajně přispět vliv právě
tohoto díla. Definujeme-li média jako názorné zprostředkovatele
vědění, informací, můžeme nalézt kořeny české mediální pedagogiky
už v polovině 17. stol. ve Velké didaktice Jana Ámose Komenského
(1657), kde se píše o názorném předvedení učební látky
prostřednictvím pomůcek, „médií“. (Sloboda, 2006) Komenský
navrhl, aby se čtení novin, jakožto zdroje živých a aktuálních
informací, stalo součástí výuky. Byl prvním autorem, který se pokusil
o výklad role médií ve společnosti. (Miečenka; Jirák, 2006)
Soustavnější úvahy o mediální výchově se však objevují až ve
století 19. Až po tuto dobu se média používala pouze jako prostředek
k osvojení vědomostí, nebyla sama předmětem výuky. Nejprve se
začaly rozvíjet úvahy (především v anglickém a německém prostředí)
o tom, že obsah novin by měl být tématem vyučované látky. Noviny
představovaly médium zprostředkující politické dění a poznání světa
vůbec. V meziválečném období se zvláště v německé oblasti začaly
šířit požadavky na to, aby byl do výuky zařazen nejen obsah médií,
nýbrž i základní poučení o procesu mediální produkce (což
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představovalo myšlenku zakládání novin ve školách). (Miečenka;
Jirák, 2006)
Nové pojímání médií přineslo poválečné období. Tehdy se
objevila snaha, aby se v budoucnu neopakovaly zkušenosti podobné
těm, které svět zažil v meziválečném a válečném období, které by
připomínaly

zkušenost

se

zneužitím

médií

goebbelovskou

propagandou. Mediální výchova, jako „kritické čtení novin“ se tedy
prosadila v Německu hned po válce, přičemž také spadala do
programu denacifikace.
V Československu byl po válce přijat komunistický model
médií, stejně jako ve všech socialistických zemích, sloužící
především k propagandě státního systému. 11
Po válce filmová a mediální produkce jen bujela. V USA
zavládla v 50. a 60. letech komercializace médií, která od 70. let
nastoupila

i v západní Evropě. Americké výzkumy přišly se

zjištěním, že nastupující generace se dobře neorientují ve významu
odlišného druhu informací televizního vysílání.

12

. Právě tato zjištění

byla impulsem pro úpravu výuky a zavádění mediální výchovy do
škol. V Evropě nebyla v 50. a 60. letech komercializace televizního
vysílání tak silná jako v USA, a tak se zde (s výjimkou Německa)
rozvíjela mediální výchova pomaleji. V podstatě začal tento proces
fakticky až od 80. let a to především ve skandinávských zemích a
Velké Británii. (Miečenka; Jirák, 2006)
Mediální pedagogika 50. a 60. let 20. stol. představovala tzv.
„ochranitelskou pedagogiku“, která usilovala o to, aby byly dětem ve
filmech zprostředkovány správné hodnoty.
Hlavním tématem vážícím se k médiím bylo především násilí,
vzbuzující zájem díky celospolečenskému naklonění behaviorálnímu
pojetí účinků, založený na teorii podnět (stimul) – reakce (S-R).
Zájem o mediální výchovu vzrostl také v 60. letech 20. stol., kdy byla

11

U nás byly natočeny i filmy (hlavně pro děti), které se tomuto modelu vyhýbaly a

věnovaly se více estetické a narativní složce (K. Zeman, Cesta do pravěku; M.
Macourek, V. Vorlíček, Arabela, Křeček v noční košili aj.). (Sloboda, 2006).
12

Dětem činí stále větší potíže rozeznání zpravodajských sdělení a reklamních
sdělení, často je jim kladen stejný význam apod. Mičienka; Jirák 2006.
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diskutována nová témata jako nekontrolovatelnost filmového
průmyslu a „sexualizace“ zobrazování. Od tohoto období a
s nástupem rychlého technického pokroku se začíná mediální
pedagogika formovat jako obor a dostává své pojmenování. Zabývá
se procesem socializace a vytvářením komunikační kompetence
(později mediální gramotnosti...) (Sloboda, 2006)
Samuel Brečka (1999) poznamenává, největší rozmach
mediální výchovu nastal v polovině 70. let 20. stol., kdy byla
mediální výchova začleněna v některých zemích do učebních osnov
středních škol. Mediální výchova měla podpořit mimo jiné především
rovnováhu sociálních rozdílů, které vyplívají také z nerovného
přístupu k informacím v Latinské Americe a v Evropě. V Anglii,
Skotsku, Kanadě a Austrálii byla mediální výchova začleněna do
hodiny jazyka té které země.
Po změnách v roce 1989 došlo k uvolnění sil politických,
ekonomických i technologických. Došlo k posílení komercializace
mediální produkce, a tím vzrostly i obavy spojené s důsledky masivní
mediální produkce. Nově diskutovány jsou témata jako nárůst
násilných obsahů v médiích, rušení některých tabu (zvláště
sexuálních), rozvoj interaktivních médií, a s tím vším problém
odlidštění a degenerace mezilidských vztahů. (Miečenka; Jirák, 2006)
S těmito obavami roste zájem o mediální výchovu a její začlenění do
systému všeobecného vzdělávání jak v západních zemích tak i
v zemích bývalého sovětského bloku.

8. Mediální výchova dnes a její mezinárodní podpora
Mediální výchova je podporována na mezinárodní úrovni
především za pomoci celosvětové organizace UNESCO. Té patří
největší zásluhy za rozvoj vědy, kultury a vzdělání včetně mediální
výchovy. V 60. letech vypracovala model programu mediální
výchovy. Tomuto úsilí předchází přesvědčení, „že mediálna výchova
može pomocť odstrániť obrovské rozdiely medzi priemyselnými
krajinami, ktoré kontrolujú produkciu a distribúciu mediálnych
produktov, a krajinami, ktoré sú predovšetkým ich prijímateľmi.“
(Brečka, 1999: 6) Rozvoj schopností interpretovat mediální obsahy je
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vnímán jako způsob zvýšení kompetence recipientů médií, a tím
zvýšení rovnosti v dosahování informovanosti.
UNESCO nestálo jen u zrodu celosvětového modelu programu
mediální výchovy, ale věnuje se i nadále zvyšování kvality způsobů
uplatňování mediální výchovy, pořádá mezinárodní semináře a
konference, jejichž cílem je zabudování mediální výchovy do
učebních osnov, ale i mimoškolních projektů jednotlivých států.
UNESCO také podporuje celou řadu výzkumných programů
týkajících se vztahu společnosti a médií. Výsledky jednotlivých
výzkumů mohou být pak využity pro podporu lepšího organizování
mediální výchovy za pomoci modelu, který UNESCO předkládá.
Např. v r. 1999 se konala ve Vídni mezinárodní konference
Educating for the Media and the Digital Age (Mediální výchova a
digitální éra), kde zazněla potřeba začlenění mediální výchovy do
učebních osnov pro děti, ale i do osnov celoživotního vzdělávání
dospělých. Mediální výchova nám může napomoci správně
analyzovat mediální obsahy. UNESCO pak zřídilo mezinárodní
dokumentační a informační centrum pro mediální výchovu, které má
spolupracovat s národními a mezinárodními organizacemi, věnujícími
se této problematice.
Činnost tohoto mezinárodního informačního centra spočívá ve
shromažďování poznatků o dětech, mládeži a mediálním násilí
z aspektu Dohody OSN o právech dítěte. Zpracovává:
•

výsledky výzkumů o vlivu mediálního násilí na děti a mládež

•

výsledky výzkumů o využívání médií dětmi a mládeží

•

školení o zkoumání vztahu dětí, mládeže a médií

•

pozitivní alternativy k mediálnímu násilí

•

opatření a aktivity zaměřené na omezení nadměrného násilí

v televizi, ve filmu a interaktivních médiích. (Brečka, 1999)
Zjištěná

data

výzkumníkům,

z celého

světa

politikům,

organizacím.
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jsou

k dispozici

pedagogům

i

k nahlédnutí

dobrovolnickým

8.1.Mediální výchova ve světě
Mediální výchova patří v současnosti ke všeobecnému
vzdělání ve všech zemích západní Evropy, USA, Austrálie a Nového
Zélandu. V jiných zemích (třeba i v Africe), kde existuje jednotná
školská politika, je zavádění a rozvoj mediální výchovy podporován
mezinárodní organizací UNESCO, jak už jsme zmínili výše. Tedy i
zde spadá do rámce všeobecného vzdělání mediální gramotnost jako
základní výbava člověka pro orientaci v informační společnosti.
Všude tam, kde existuje kritický zájem o vliv médií na jednotlivce a
společnost, existuje i tlak na zvyšování úrovně mediální gramotnosti.
Mediální výchovu můžeme zaznamenat ve dvou typech
výuky:
a) „média hrou“ (learning by doing) – způsob výuky typický
především pro USA, což je dáno technickým zázemím škol a
celkovým odklonem amerického školství od tradičního učení se
poznatkům.
b) kritické

analyzování

médií

–

příznačné

především

pro

kontinentální Evropu a Skandinávii (také ale Kanadu). Založeno
na představě, že žák si nejlépe osvojí poznatky o fungování médií
a o životu s nimi rozborem již reálně fungujících médií. Analýza
je pak zaměřována na zpravodajství, reklamy, různé příběhy apod.
Takové zaobírání se médii pak napomáhá odhalit pravidelnosti a
mechanismy, které určují podobu médií.
V žádné zemi se nepraktikuje pouze jeden přístup, přítomny jsou
vždy obě tradice, jedné je však věnována větší pozornost. (Jirák,
[online], [cit. 2007-04-12]).

9. Mediální výchova na ZŠ v ČR
Schopnost zapojit se bez problémů do mediální komunikace,
tedy dostatečná úroveň mediální gramotnosti, je jednou z podmínek
úspěšné socializace jednice do současné společnosti. Proto i u nás
zavádí ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, ve spolupráci
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, program podporující
splnění požadavků dnešního medializovaného světa. V roce 2004
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schválilo ministerstvo školství nové principy v politice pro vzdělání
od 3 do 19 let.
Od školního roku 2007/2008 bude na všech základních
školách v České republice realizován Školní vzdělávací program,
který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Mezi témata Školního vzdělávacího programu je
začleněna i mediální výchova, jež tak musí být ve zmíněném roce
zařazena do vyučovacího procesu na 1. i 2. stupni základních škol (v
1.

a

6.

ročníku).

(http://www.msmt.cz/pro-novinare/ramcovy-

vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2007-4-22])

9.1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Od roku 2001 byla mediální výchova zařazena mezi tzv.
průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu (dále jen
RVP), který byl připravován Výzkumným ústavem pedagogickým
v Praze (VÚP) v souladu s novými principy kurikulární politiky (viz
níže), zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělání v ČR
(v tzv. Bílé knize). RVP byl posuzován na domácí i mezinárodní
úrovni, byl začleněn do veřejných diskusí s učiteli, řediteli škol a
jinými pedagogy. Od roku 2002 byla tato nová vzdělávací politika
ověřována

na

v systematickém

několika
projektu

pilotních
celkem

školách.
na

16

(Od

roku

pilotních

2004

školách.)

Zkušenosti z praxe těchto škol byly využity v dalších vznikajících
verzích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Hlavním cílem reformy obsahu základního vzdělávání je přizpůsobit
jej, jako první a nejdůležitější část celoživotního vzdělávání,
potřebám dnešní informační společnosti. (http://www.msmt.cz/pronovinare/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit.
2007-4-22])
RVP ZV je komplexní pedagogický dokument, který bude
usměrňovat vzdělávání na všech typech základních škol. Centrálním
bodem RVP ZV je osvojení si klíčových kompetencí,13 které

13

pozn p.č. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
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představují „soubory vědomostí dovedností, schopností, postojů a
hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do
společnosti a budoucí uplatnění v životě.“ (Tamtéž.)

9.2. Pilotní školy
V únoru 2007 skončil jeden z prvních systémových projektů
spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, který spočíval
v ověřování 16 pilotních základních škol a jejich vytvořené školní
vzdělávací

programy.

Výsledky

práce

pilotních

škol

jsou

zaznamenány v příručkách, které jsou nyní k dispozici všem
základním školám. 14
Na seznamu pilotních základních škol (projekt „PILOT Z“)
stojí: ZŠ Londýnská, Praha 2; ZŠ národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek; FZŠ Táborská, Praha 4; ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská; Základní škola Korunovační, Praha 7; ZŠ Novoborská
371, Praha 9; ZŠ Vrané n.Vltavou; ZŠ J.Matiegky, Mělník; ZŠ
Zákostelí 360, Lysice; ZŠ Vodňanská 287,Prachatice; ZŠ ul. SNP 6,
Ústí n.Labem; ZŠ Žižkova 518, Turnov; 5. ZŠ Lesní 14, Liberec 1;
ZŠ Dr. J. Malíka 958, Chrudim; ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh;
ZŠ

Albertova

4062,

Kroměříž.

(http://www.zsnyrany.cz/view.php?cisloclanku=2006010802 [cit 1.5.
2007])
Na těchto školách probíhalo ověřování tvorby ŠVP. Zástupci
pilotních škol, VÚP, ČŠI a MŠMT se průběžně účastnili jednáních,
kde si sdělovali své zkušenosti a diskutovali o případných
problémech. Výsledky této diskuze se pak promítali to konečné verze
nového školského zákona.

sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. (Rámcový
vyučovací program pro základní vzdělávání).
14
Tj. „Příručka příkladů dobré praxe“ a příručka „Klíčové kompetence v základním
vzdělávání“ (http://vup.rvp.cz/aktualita/23/32 [cit 29.4.2007]).

22

9.3. Vzdělávací oblasti v rámci RVP ZV
Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen v RVP ZV
do devíti vzdělávacích oblastí:
1. Jazyk a jazyková komunikace
2. Matematika a její aplikace
3. Informační a komunikační technologie
4. Člověk a jeho svět
5. Člověk a společnost
6. Člověk a příroda
7. Umění a kultura
8. Člověk a zdraví
9. Člověk a svět práce
Jednotlivé vzdělávací oblasti zahrnují jeden nebo i více
vyučovacích předmětů. (Rámcový vzdělávací program, 2004)
RVP ZV je inspirováno novými trendy vzdělávacích politik států EU
a podporuje pedagogickou autonomii jednotlivých škol a učitelů.
Cílem vzdělání podle RVP ZV ke vybavit žáka souborem klíčových
kompetencí, což tvoří neopomenutelný základ pro celoživotní učení,
vstup do života a do pracovního procesu. Velmi významnou inovací
je zaměření na cizí jazyky a na osvojení informačních a
komunikačních

technologií

(ICT).

(http://www.msmt.cz/pro-

novinare/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani [cit.
2007-4-22])
Žáci základních škol totiž již dnes užívají počítače a
Internetu k činnostem jako je komunikace, hraní her s kamarády či
jako zdroj informací. Čím jsou děti starší, tím se pro ně informační
technologie stává dostupnějším a běžnějším pomocníkem. Základní
školy by měly využívat informační technologie se stejnou
samozřejmostí, se kterou tato vymoženost lidstva vstupuje do
každodenního života. O potřebě cizích jazyků ani nemluvě.
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9.4. RVP ZV a ŠVP
V roce 2004 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR nové principy pro vzdělání žáků od 3 do 19 let. Byly
nově zformulovány kurikulární dokumenty15, působící na dvou
úrovních.
1. státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a
rámcový vzdělávací program (dále jen RVP). Národní program
vzdělávání vymezuje vzdělání jako celek. RVP vymezují závazné
rámce vzdělání pro jednotlivé etapy , tj. pro předškolní, základní a
střední vzdělávání.
2. Školní úroveň je označení pro školní vzdělávací programy (dále
jen ŠVP), podle nichž se realizuje výuka na jednotlivých školách.16

9.5. Průřezová témata na ZŠ
Průřezová témata v RVP reprezentují okruhy aktuálních
problémů současného světa a stávají se potřebnou součástí základního
vzdělávání17.
Průřezová témata jsou pro české školství relativně novinkou,
v některých evropských zemích jsou však již běžná. Mají zdůraznit
propojení dílčích faktů a měla by být jednotícím prvkem více
vyučovacích předmětu i „pojítkem mezi školou a životem“.
(http://www.modernivyucovani.cz/mv/clanek.aspx?a=1&prmKod=M
V_my04A11A, [cit. 2007-4-22])
Vytvářejí příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro
jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka
v oblasti postojů a hodnot.
Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělání
je rozpracován do tématických okruhů. Každý tématický okruh

15

Kurikulární dokumenty jsou pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní
a obsahový rámec potřebný pro tvorbu školního vzdělávacího programu. (Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělání, 2004).
16
Viz příloha, s. 52.
17
Základní vzdělání navazuje na předškolní vzdělání a na výchovu v rodině. Základní
vzdělání je spojeno s povinností školní docházky. Ta se odehrává na dvou stupních. První
stupeň usnadňuje žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného,
pravidelného a systematického vzdělávání. Druhý stupeň pomáhá žákům získat vědomosti
a hodnoty a postoje, které vedou žáka dále k zodpovědnosti a rozvoji osobnosti. (Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání 2004).
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obsahuje nabídku témat. Výběr témat a způsob jejich aplikování do
vyučovacích hodin je v kompetenci každé školy.
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního
vzdělávání. Každá škola musí do svých ŠVP na 1. i 2. stupni zařadit
všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Je povinností školy,
aby byly dětem v průběhu školní docházky nabídnuty všechny okruhy
průřezových témat, jejichž rozsah a způsob začlenění do vyučování je
věcí ŠVP, tedy školy, které mohou způsob výuky přizpůsobovat svým
možnostem a podmínkám prostředí. Průřezová témata se mohou
v rámci ŠVP realizovat pomocí integrování do určitých vyučovacích
předmětů či v podobě samostatného předmětu, projektů, seminářů či
kurzů, zaměřených na dané téma.
V průběhu základního vzdělávání by se mělo žákům dostat
poznatků z následujících průřezových témat:
•

Osobnostní a sociální výchova

•

Výchova demokratického občana

•

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

•

Multikulturní výchova

•

Environmentální výchova

•

Mediální výchova
(Rámcový vzdělávací program, 2005)
My se budeme zabývat právě tím posledním průřezovým
tématem.

9.6.

Charakteristika

mediální

výchovy

podle

Rámcového

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Mediální výchova má žáka vybavit základní úrovní mediální
gramotnosti. Nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se
mediální komunikace a práce s médii.Zahrnuje osvojení základních
vědomostí o fungování a společenské roli současných médií a
podporuje nezávislé, aktivní zapojení jednotlivce do mediální
komunikace. Jedná se především o schopnost analyzovat nabízená
sdělení, schopnost orientace v mediovaných obsazích a schopnost
volby vhodného média jako prostředku pro naplnění různých potřeb
(od získávání informací, vzdělání až po naplnění volného času).
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V bodech můžeme říci že mediální výchova především,
•

přispívá ke schopnosti se samostatně zapojit do mediální
komunikace

•

umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním
obsahům a podporuje schopnost kritického odstupu

•

učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní
zábavy i naplnění volného času

•

umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních
obsahů

•

vede k osvojení si základních principů vzniku významných
mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)

•

umožňuje

získat

představy

o

roli

médií

v klíčových

společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně
právního kontextu)
•

rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování
a stylizaci psaného a mluveného textu

•

přispívá ke schopnosti pracovat v týmu

•

napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjadřování a
odpovědnosti za způsob prezentace aj. (Rámcový vzdělávací program,
2005)
Osvojení základních poznatků o médiích a jejich fungování
s současné společnosti je možné na školách v rámci RVP dvěma
způsoby:

1) kritickou interpretací již existujících médií
(receptivní postup)
2) vlastní mediální produkcí
(produktivní postup)

U receptivních činností je v centru pozornosti nakládání s projevy
masové mediální produkce. Činnosti receptivního postupu jsou např.:
-

kritické čtení a vnímání mediálních obsahů – naučení se
kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování významů
různých

typů

sdělení,

chápání

podstaty mediálního

identifikování základních orientačních prvků v textu
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sdělení,

-

interpretace mediálních sdělení a reality – rozlišování různých
typů sdělení a jejich funkcí, poznání rozdílu mezi „faktickým“ a
„fiktivním“ obsahem

-

pozorování

stavby

mediálních

sdělení

–

poznatky

o

pravidelnostech v uspořádávání mediálních sděleních, principy
sestavování zpravodajství, příklady stavby a uspořádání zpráv a
jiných mediálních sdělení (např. srovnávání titulních stran z různých
deníků či témat v časopise pro dospívající)
-

vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a
názorů autora v mediovaném sdělení, vnímání výrazových prostředků
a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje, výběr a
kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru

-

sledování fungování médií ve společnosti – přiblížení poznatků o
organizaci a postavení médií ve společnosti, o faktorech ovlivňující
média, interpretace vlivů působících na jejich chování, způsoby
financování médií a dopady této skutečnosti, vliv médií na
každodenní život, uspořádání běžného dne jednotlivce, vliv na
politický život, kulturu, na postoje a chování ve společnosti.
Produktivní činnosti představují vytváření vlastních sdělení určených
pro média a sestavování vlastní mediální produkce:

-

tvorba mediálního sdělení – organizace práce ve školním médiu,
pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové stránky, příprava
vlastních příspěvků, poznatky o technologických možnostech a jejich
omezení

-

práce v realizačním týmu – utváření a práce v týmu, v redakci
školního časopisu, rozhlasu, televizi a pod., komunikace a spolupráce
v týmu, poznání faktorů ovlivňujících práci v týmu, stanovení si cíle,
časového harmonogramu a úkolů. (Rámcový vzdělávací program,
2005)
Pokud žáci projdou všemi stanovenými okruhy, měly by
tím dosáhnout základů mediální gramotnosti. Jak bude tento systém
na školách fungovat a jaké konkrétní výsledky přinese, se dozvíme
teprve v budoucnu.
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9.7. Problematika zavedení ŠVP na jednotlivých základních školách
Na základních školách v celé České republice byl zaveden
dlouhá léta systém relativně pevných vyučovacích osnov daných
státem, podle kterých se každá škola řídila. V poslední době však
dochází k uvolnění

a nárůstu autonomie jednotlivých škol. To

s sebou přináší nejen mnoho práce, kdy si musí každá škola najít svou
vlastní cestu, kterou půjde, a která jí bude nejlépe vyhovovat, ale
zároveň

i

větší

vyučovacího

zodpovědnost.

systému

školy

Jak

se

s těmito

vyrovnávají

proměnami

budeme

sledovat

v následujícím výzkumu. Není možné zmapovat všechny základní
školy v ČR, proto budeme získávat data jen z relativně úzkého
výzkumného vzorku českých základních škol (viz dále). Ku pomoci
vedením škol při sestavování vlastního ŠVP je k dispozici manuál,
který vydal VÚP Praha 2004. Tento manuál můžeme najít i
v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva
školství

(www.msmt.cz)

či

na

jiných

portálech

např.

www.pruvodcervp.cz.
Pokud jde o mediální výchovu, největším problémem je
zprvu klasifikace učitelů. Mediální výchova bývá většinou nejprve
integrována do předmětu občanské výchovy, mateřského jazyka,
popř. dějepisu a po čase se profiluje jako samostatný obor (mediální
pedagogika).(http://www.afis.cz/bubaci/medfejeton.html

[cit. 2007-

04 - 12])
Od počátku 90. let je pozornost zaměřena na možné
pomůcky, které by představovaly kostru mediální gramotnosti. Asi
nejkomplexnější je soubor Media Education, který vydal British Film
Institute a Open University v roce 1991 pod záštitou UNESCO.
Media Education obsahuje soubor teoretických statí ohledně
problematiky mediální výchovy, videokazetu s příklady (reklamy,
drama, horor apod.), audiokazetu, diapozitivy a pracovní sešit. Dnes
už jsou takové pomůcky běžně dostupné na internetu. (Tamtéž.)

Přímo mediální výchově je zasvěceno také stále více
projektů a s nimi i internetových stránek. U nás se jedná především o
projekt Rozumět médiím (www.rozumetmediim.cz), Děti&Média,
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projekt se záštitou MŠMT ČR (www.juniormedia.cz), dále pak i
www.skolaonline.cz, o mediální výchově se dočteme i na stránkách
www.modernivyucovani.cz,

kurzy mediální výchovy pro učitele

často pořádá FSV UK v Praze, FSS MU v Brně a pod. VÚP zřídilo
také konzultační centrum k tvorbě ŠVP na základních školách.
(http://www.vuppraha.cz/aktualita/23/38 [cit. 2007-04-12]) Vyšlo
několik odborných publikací, kde jsou zaznamenávány zkušenosti se
nově zavedeným Školním vzdělávacím programem pilotních škol.
Např. „Příručka příkladů dobré praxe“doplněná multimediálním
DVD. Příručka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a
školy ji obdrží zdarma. (http://vup.rvp.cz/aktualita/23/44 [cit. 200704-29]).
Teď se již pojďme věnovat více empirické části.

10. Hypotézy
Zabývám se otázkou, v jakém rozsahu proniká MV do výuky
základních škol. A jak je tento jev ovlivňován novou školskou
reformou, tedy vznikem Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Zajímá mě, zda základní školy provozovaly
nějakou formou MV ještě před vznikem RVP ZV a zaváděním ŠVP
do systému fungování škol.
(1) Jako první se tedy nabízí otázka, jak se základní školy
vyrovnávají s bouráním relativně pevných osnov a jak se samy
potýkají s vytvářením vlastního ŠVP. Pro školy, které se dlouhou
dobu řídily zcela jiným školským systémem, to jistě nebude snadné.
Většina škol bude ŠVP skutečně realizovat až od příštího školního
roku (2007/2008), kdy je tento systém výuky povinný.
(2) Dále se ptám, jak RVP ZV přispívá k rozvoji mediální
výchovy. Zda je zajištěn dostatek informací, jak toto průřezové téma
ve výuce systematicky uchopit. Vzhledem k tomu, že RVP ZV je v
České republice novinkou, předpokládám, že informace jak správně
vyučovat průřezová témata včetně MV zatím nejsou plně k dispozici.
(3) Dále předpokládám, že MV bude realizována spíše
pomocí integrace do jiných vyučovacích předmětů, než jen jako
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samostatný předmět, protože průřezové téma MV není těžké nalézt i
v jiných vyučovacích předmětech
(4) Co se týče realizace MV ve výuce, přepokládám, že více
uplatňovanou formou bude kritické analyzování skutečných médií a
jejich tvorby, protože je pro školy dostupnější a nevyžaduje tolik
technických pomůcek a přípravy, jako by vyžadovala forma výuky
„learning by doing“.

Zde můžeme sledovat, jak se které školy potýkají s novou vyhláškou
MŠMT a jak jsou schopny být flexibilní vzhledem k požadavkům
dnešní doby.

11. Metoda zpracování dané problematiky
Počátek zpracování tohoto tématu spočívá ve studiu publikací
charakterizujících základní pojmy, jež se objevují v oblasti médií. Již
tady se nám ukazuje určitý možný posun pojmů např. vzhledem
k historickému kontextu. Jako příklad můžeme uvést pojem
„médium“. Ačkoli jsem u těchto publikací začínala, uvádím jen
některé pojmy až v příloze, vzhledem k tomu, že stojí mimo náš
hlavní zájem a slouží nám jen orientačně.
Nejen pojetí slov ale i vztah k médiím, v tomto případě vztah
k mediální výchově se mění. Proto nás zajímají také historický vývoj
MV a s tím související koncepce MV.
Vedle analýzy uvedených dokumentů čerpám informace také
z nově vytvořeného Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Aktuální informace dohledávám na Internetu, konkrétně
především na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (www.msmt.cz) a stránkách Výzkumného ústavu
pedagogického v Praze (www.vuppraha.cz) a mnoha jiných (viz
seznam zdrojů).

Ke zpracování

otázky

rozvoje

mediální

výchovy

na

základních školách, jsem použila metodu dotazníkového průzkumu.
Dotazníky byly zaslány vedení vybraných škol
v jihomoravském regionu.
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v Praze a

Tyto dvě oblasti jsem vybrala záměrně. Získáme tak data z českého
velkoměsta, kde je předpoklad, že školy již budou mít s MV nějaké
zkušenosti. Obecně zde předpokládám, že jakékoli evropské trendy
mají u nás start většinou právě v Praze. Dále jsem vybrala východní
kout ČR, kde rozvoj novinek nemusí být tolik flexibilní. Školy jsou
namátkou vybírány tak, aby byla zastoupena ZŠ z každé městské části
v Praze a aby se nevyskytovaly dvě

ZŠ v jedné obci

v jihomoravském kraji. Otázky dotazníku byly formulovány tak, aby
umožnily získat informace k výše zvoleným hypotézám, které se
týkají především zavádění MV ve školách, způsobů a metod realizace
MV a případnými problémy MV na školách.18
Dotazníky byly doplněny rozhovory19 se zástupci čtyř
základních škol. Jedná se o dvě pilotní školy, které nám poskytnou
informace a prvních zkušenostech se zaváděním ŠVP a MV do škol.
Na dvou zbývajících školách teprve probíhá proces zavedení ŠVP.
Tyto

rozhovory

doplňují

poznatky dotazníkového

šetření

o

souvislosti, které okolnosti školy považují za klíčové vzhledem
k vytváření vlastního školního vzdělávacího programu apod.

12. Analýza dotazníkového šetření
V rámci dotazníkového šetření bylo rozesláno celkem 110
dotazníků na vedení základních škol,

a

to

v

Praze

a

v

jihomoravském regionu. Dotazníky byly rozeslány e-mailem. Zde
jsem však narazila na několik problémů. Jedním z nich bylo, že na
některé adresy škol dotazníky vzhledem k zabezpečení e-mailové
schránky vůbec nebyly doručeny. Také se objevily případy, že přišly
odpovědi, avšak bez vyplněných dotazníků. Chyba se zřejmě stala u
respondenta. Dotazníky byly vypracovány ve programu Microsoft
Word, a tak pokud chtěl někdo poslat zpět vyplněný dotazník, musel
jej nejprve uložit a teprve potom vložit jako přílohu v e-mailu, což
bylo zřejmě nevýhodou. Zpočátku jsem se domnívala, že elektronická
komunikace, je dnes naprosto běžná a každý ji ovládá. Ale návratnost
18
19

Viz příloha s.44.
Přepisy rozhovorů příloha s. 46.
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byla minimální. Proto jsem se pokusila spojit s ředitelstvím některých
oslovených škol telefonicky a požádat je vyplnění dotazníků. Jak se
však ukázalo, pedagogové byli značně zaneprázdněni. To můžeme
přičítat i momentální reorganizaci vyučovacího systému, která teď na
školách probíhá, aby mohla každá škola v září 2007 začít výuku na
základě vlastního ŠVP. Z celkové počtu se tedy vrátilo 20 vyplněných
dotazníků. Z čehož nemůžeme vyvozovat žádné alespoň trochu
reprezentativní výsledky. Z navrácených dotazníků můžeme shrnout,
že:
Většina škol již nějakou formou MV provozuje ještě před
zavedením ŠVP. (V tomto případě 14:6.)
V praxi velká většina škol preferuje způsob výuky MV
kombinací forem integrace MV do jiných předmětů a účast žáků na
projektech. Jen dvě školy mají v plánu vytvořit MV jako samostatný
předmět.
U otázky tři, kde se ptám, ke které ze dvou variant se školy
vzhledem ke svým možnostem přiklánějí více, co se týče MV buď
jako kritického analyzování skutečných médií a nebo vlastní tvorby
žáků, odpovědi jsou vyrovnané. I když na mnoha dotaznících
korespondenti dopsali, že se snaží věnovat oběma variantám. Což jen
dokazuje to, že čistá forma analýzy médií nebo jen vlastní mediální
produkce na školách neexistuje.
Ukazuje se, že škola nemusí být zcela vybavena po technické
stránce. I tam, kde chybí technika ke zpracování školních časopisů,
rozhlasu či televize apod., je možné MV provozovat. Žáky lze
zaujmout i v projektech, kde se s technikou automaticky nepočítá. 20
Začlenění MV do výuky považuje 99% škol za spíše
jednoduché. A to proto, že MV již nějakým způsobem provozovali
dříve a nyní jen navazují a rozšiřují o poznatky ohledně nových
médií.
Odpověď na otázku, která se týkala možných překážek
rozvoje MV na škole, zněla v osmi případech tak, že MV brzdí
20

„Jedním z našich projektů je třeba téma reklamy na cestovní kancelář – jakým
způsobem se inzerce připravuje. Děti jsou zástupci této kanceláře a celý den se
snaží pracovat na její prezentaci, včetně finančních nákladů na reklamní kampaň.“
A. Nachlingerová, zástupkyně ZŠ v Prachaticích (Učitelské noviny, 2006: 15)
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především nedostatek financí. Z toho tak odpovídají v šesti případech
školy z jihovýchodní Moravy. Ostatní školy nevidí v organizaci MV
žádný větší problém. O tom, že by bylo nedostatek informaci, se
nezmiňuje žádná z dotázaných škol.
Dále se ukazuje, že školy ve většině případů umožňují svým
žákům používání internetu během i mimo vyučování, a to jak na 1.
tak na 2. stupni. Pokud jde o malé školy, tj. školy pouze s 1. stupněm,
mají děti přístup k internetu na všech těchto institucích. Zástupci
některých škol se ještě dodatečně zmiňují o časových omezení trávení
žáka u počítače. To je pochopitelné především z organizačních
důvodů, aby se k počítači dostaly všechny děti. V některých třídách je
pouze jedno PC.
MV se nejčastěji objevuje v předmětech jako je český jazyk,
cizí jazyky, vlastivěda, dějepis, zeměpis, prvouka, přírodověda,
informatika aj. Jednoduše řečeno, MV lze využít ve všech
vyučovacích předmětech, kde se učitel alespoň trochu snaží
přistupovat k výuce s kreativními nápady. Děti téma více zaujme je-li
jim podáno způsobem, kde mohou sami něco vytvořit či vymyslet.
Z desáté otázky bych vyvodila to, že jak se zdá, informací o
MV je dostatek. Pedagogové by však uvítali více seminářů a
konkrétnějších odborných publikací. Nejde o to, že by bylo informací
nedostatek. Jde o to vědět, kde tyto informace hledat.
A nakonec vidíme, že většina vedení škol, na která jsem se
obrátila a která my odpověděla, čeká se svým ŠVP až na školní rok
2007/2008.
13. Rozbor rozhovorů se zástupci škol21
Rozhovory s pilotními školami proběhly kvůli časovému
vytížení pedagogů elektronickou poštou. Se zbylými dvěmi školami
jsem vedla polořízené rozhovory, které jsem zaznamenávala na
diktafon. Níže je pak uvádím ve zkrácené podobě.
V prvním případě se jednalo o pilotní školu v Lysicích u Brna,
kterou navštěvuje 530 žáků. Na rozdíl od druhé pilotní školy, ZŠ
Chlupovy v Praze, začínala tato škola s něčím úplně novým. ZŠ
21

Viz příloha s. 46.
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Chlupova, čítající 320 žáků 1. stupně, kladla na aktivní učení
(projektové vyučování, kooperativní učení apod.) velký důraz ještě
před tím, než RVP ZV vůbec vznikl. Už dříve se snažila
přizpůsobovat dané osnovy vlastním potřebám školy. Měla tedy velké
předpoklady k tomu, že se jí jako jedné z první podaří vytvořit
úspěšný ŠVP hned na začátku projektu. Lysická škola si musela
poradit sama za pomoci konzultantů z VÚP.
Jak oba průkopnici nového vyučovacího systému přiznávají,
nejtěžší na celé přípravě vlastního ŠVP bylo vůbec začít, neboť nikdo
neměl k dispozici žádnou příručku, jak má takový dokument vlastně
vypadat. V tom mají nyní začínající školy s ŠVP výhodu, že mají
možnost nahlížet do manuálů, které vznikly na základě zkušeností
pilotních škol. Zde mohou převzít různé nápady nebo se nechat
inspirovat. Školám pomáhá také předchozí aktivní směrování
k určitým způsobům výuky a zapojování do různých programů pro
školy, jako je třeba Tvořivá škola, jak uvádí jedna z dotazovaných
škol. 22
Teď už se však pojďme věnovat mediální výchově. U otázky,
zda na škole probíhá/probíhala MV ještě před realizací ŠVP
odpovídají všichni dotazovaní zástupci škol, že MV probíhala. Někde
nahodile, jinde jako volitelný předmět po vyučování. Všichni čtyři
respondenti se zmiňují o školním časopise, který je vydáván již delší
dobu, a do něhož přispívají i žáci.
Média se natolik včlenila do našeho každodenního života, že
není obtížné najít jejich využití ani ve vyučovacích předmětech
jakéhokoli druhu. Ze všech rozhovorů můžeme vyvodit, že učitelé se
snaží o výuku s aktivním zapojováním žáků do práce s médii.
Když jsem se zeptala na překážky zavádění MV ve škole,
neviděli zástupci škol v tomto ohledu žádný zásadní problém.
Těžkosti může však představovat metodika MV, především pro školy

22

Tvořivá škola je program pro inovaci základního školství v ČR. Je to modelový
školní vzdělávací program, jehož základním principem je aplikování metodicky a
prakticky zpracovaného systému činnostního učení do každodenní praxe základních
škol. Vychází z odkazu J. A. Komenského, z práce prof. Drtiny, dr. J. Uhera, O.
Chlupa aj. Sdružení má sídlo v Brně. (http://www.tvorivaskola.cz).
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s 1. stupněm, o čemž hovoří paní ředitelka malé školy ve Starém
Poddvorově na jižní Moravě.
Zatímco pro 2. stupeň základního vzdělávání již existují již
určité manuály s návodem, jak s MV pracovat, pro 1. stupeň
metodické materiály teprve vznikají. „V případě prvního stupně je
především na učitelích, do jaké hloubky se budou jednotlivým
tématům mediální výchovy věnovat. Vhodné je vycházet také z toho,
že i děti jsou příjemci mediálních sdělení a zcela přirozeně u nich
mediální produkce vyvolává otázky: Proč se ještě vydávají noviny,
když se vše najde na internetu? Proč se médiím věnuje tolik
pozornosti a co je to vlastně médium? Jak by vypadal náš život,
kdyby naráz média zmizela? Je na pedagogovi, aby dotazům dal ve
výuce prostor, hovořil s dětmi o tom, na se jejich pozornost zaměřuje,
diskutoval a pokusil se s nimi společně a bez předpojatosti hledat
odpovědi. (...)Motivovaní učitelé si jistě budou umět opatřit potřebné
informace a případně si doplní své vzdělání i o oblast mediální
výchovy.“ (M. Pastorová, Učitelské noviny:14) Co se týče doplňování
vzdělání Centrum pro mediální studia v Praze (VEMES) při Fakultě
sociálních věd UK pořádá kurzy pro učitele s názvem Základy
mediální výchovy. Podle VÚP jde o jediný bezkonkurenční
propracovaný kurz akreditovaný MŠMT, na kterém pracuje vysoká
škola u nás. (Učitelské noviny)
Všichni učitelé základních škol měli také již dříve možnost
účastnit se kurzů informační gramotnosti, který byl financovaný
MŠMT. Šlo o práci na počítači a s internetem. Pedagogové si po
základním kurzu mohli zvolit, které další kurzy budou navštěvovat
dále. V tomto směru by tedy měli být všichni proškoleni.
U otázky, zde mají žáci možnost setkávat se a diskutovat
s nějakým odborníkem z médií, byla odpověď kladná. Tři z
respondentů však podotýkají, že takové besedy nepořádají sami, ale
účastní se různých kulturních a podobných akcí, na které přicházejí
také mediální pracovníci, kteří podávají pak o těchto akcích zprávu, a
kteří zde s dětmi často hovoří. Pro děti pracující ve školním časopise,
pak škola mlže spíše pořádat besedy s odborníky, jako to dělá např.
škola Chlupova z Prahy.
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Poslední otázka se týkala názoru pedagogů na vliv ŠVP na
jejich škole na MV. Ukázalo se, že MV by se zřejmě rozvíjela i bez
realizace ŠVP. Existence RVP ZV a ŠVP však umožňuje větší prostor
pro její uskutečňování.

14. Závěr
Školní vzdělávací program, který umožňuje školám rychlejší a
efektivnější flexibilitu výuky, umožňuje školám v České republice
také rychlejší rozvoj mediální výchovy. Zde mám na mysli ne jen
vhodné přizpůsobení výuky a vyučovacích předmětů škole a jejímu
prostředí, ale i

možná okamžitá zaměření vyučování na aktuální

témata, a tím rozvoj vlastní reflexe dětí na děj okolo nás. Způsoby
výuky a její témata se stále víc přibližují každodennímu životu. Mizí
hranice mezi vyučovacímu osnovami a praktickým životem. Už nejde
o „biflování“ se dat a teorií. Škola klade stále větší důraz na vlastní
tvorbu dětí. Snaží se o uskutečnění starého českého rčení „škola
hrou“, dnes v podobě „média hrou“.
Škola se více soustředí na konkrétní svět kolem nás, jehož
periferie díky masovým médiím stále roste. Tím roste nejen potřeba
schopnosti vyrovnávat se záplavou informací, ale sám styl života nás
vyzívá „jít s dobou“. Škola 21. tisíciletí není institucí, odkud si
jedinec odnáší přeplněnou hlavu nesouvislých vědomostí, ale je
institucí, kde člověk nabude schopnosti jak tyto vědomosti hledat a
využít v žitém světě.

(1) Podle mých zjištění, školy většinou začínají svůj ŠVP v 1.
a 6. třídách uskutečňovat opravdu až od školního roku 2007/2008.
Některé školy začaly již tento školní rok a pracují na různých
změnách a vylepšeních.
(2) I když se zdá, že MV by byla do výuky na školách
zařazena i bez vzniku RVP ZV, poskytuje RVP ZV lepší podmínky
pro její realizaci. MŠMT se snaží poskytovat jak finanční tak i
informační podporu. Problém zatím můžeme vidět v tom, že
informací je dostatek, jen jsou zatím neorganizované a pedagogové
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musí někdy pracně hledat sami, co je právě zajímá. Podrobných
příruček, jak uchopit mediální výchovu, zatím školy postrádají a
záleží spíše na každém učiteli jak toto téma pojme.
(3) Co se týče způsobu realizace MV skutečně se zdá, že školy
MV většinou integrují do jiných předmětů. To je pak často doplněno
ještě účastí dětí na různých projektech vztahujících se k médiím.
Pokud si škola zvolí MV jako samostatný předmět, půjde spíše o
předmět volitelný. Tato forma MV není však na škole jediná možná,
neboť všechny děti musí projít nějakým způsobem mediální
průpravou.
(4) A nakonec, jak se ukázalo, v praxi preferované formy
výuky, analyzování médií a „média hrou“, jsou vyrovnané. Jak
respondenti často uvádějí, školy se snaží věnovat oběma způsobům
mediální výuky.
Co se týče rozvoje MV na základních školách v Praze ve
srovnání s rozvojem MV v regionu jižní Moravy jsou odpovědi
v dotaznících více méně vyrovnané a nebyly zjištěny žádné větší
rozdíly.
Jen u 6. otázky, týkající se možných finančních a technických
omezení brzdících MV, zaškrtli zástupci základních škol jižní Moravy
nejčastěji odpověď A), tedy že škola nemá dostatek financí. Zatímco
zástupci pražských škol se nejvíce přikláněli k odpovědi D), tedy že
škola nemá s organizací MV žádný větší problém pokud jde o
finance, informace apod.
U otázky 8., věnující se dostatku či nedostatku technických
pomůcek však byly odpovědi opět spíše vyrovnané. Z čehož můžeme
soudit, že platí, že i když není škola po finanční stránce zvlášť dobře
vybavena, snaží se pedagogové najít jiné varianty technické
organizace vyučování a tím i MV.

Ukázalo se, že školám nedělá zavedení mediální výchovy do
vyučování žádné větší problémy. Většinou se naopak ukazuje, že
mediální výchova se objevovala na školách už před vytvořením
Školního vzdělávacího programu.

37

Jsme tak svědky toho, jak naše doba skutečně s sebou přináší
nové požadavky

na jednotlivce již od dětství, jejichž potřeba a

vypořádávání se s nimi samovolně pronikají do výchovy a vzdělání,
aniž by čekaly na školské vyhlášky, které by je zařadily do výuky.
MV zde byla mnohem dříve. Mediální výchova je přesně ten příklad
vyučovacího tématu, který je pojítkem s praktickým životem nás
všech. Je to oblast, kterou dnes není těžké zařadit do systému
vzdělávání, protože celkové vnímání světa se děje stále více skrze a
za pomoci médií. A proto lehce proniká i do procesu učení a
vzdělávání.
Média se pro nás stala charakteristickým způsobem života
současné společnosti. Život současné společnosti se stal „životem
člověka s médii“. Jak píše A. Giddens (1999) všichni jsme se stali
pravidelnými konzumenty populární kultury. Tzn. jsme konzumenty
forem zábavy, které sleduje, čte nebo se jich aktivně účastní statisíce
až miliony dalších lidí. Takovou formu zábavy umožňují právě a jen
masová média.
Já sama mám pocit, že potřeba naučit se mediální gramotnosti
není u současných dospělých o nic menší jako u dětí. Samotné nabytí
schopnosti vypořádat se s problematikou informačních technologií se
u nich jeví dokonce obtížnější než u dětí. Proto se od nich můžeme
lecčemu naučit, co se týče zručnosti či informací ohledně nových
mediálních technologiích. Je však nutné

s dětmi diskutovat o

produktech a mediálních obsazích, neboť dětská interpretace se může
od původního záměru mediálního díla lišit. Poznatky o pozadí a
výrobě médií mohou možné správné interpretace jen podpořit.
Když už si lidské společnosti vytvořily vymoženost jakou jsou
média, musí se s nimi naučit žít. Jak bude mediální výchova na
školách efektivní a co s sebou přinese se však dozvíme až za několik
let.
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„Média nestojí a nemohou stát vně ,své‘ společnosti a kultury,
nýbrž jsou její součástí – jsou jimi ovlivňována a sama je ovlivňují.
Média se také významným způsobem podílejí na formování
nejrůznějších projevů kultury dané společnosti, neboť dokážou
nabízet totéž sdělení velkému počtu příjemců (a tím jim zajišťovat
sdílené zprostředkované zážitky).“ (Jirák; Köpplová 2003: 83)
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16. Příloha
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DOTAZNÍK
Tento dotazník bude zpracován v mé bakalářské práci, jejímž tématem je
začlenění mediální výchovy do výuky na základních školách v ČR v rámci
Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu
schváleného MŠMT v r. 2004.
Vybranou odpověď, prosím, zvýrazněte nebo podtrhněte (popř. použijte
jinou barvu písma a pod.), kde je to vhodné doplňte.
Název školy: ..............................
žáků:................................

Počet

Zaměření školy (sport, matematiku, přírodní vědy, zpěv, informatiku,
dramaturgii, popř. žádné zaměření apod.):.....................................

1. Na naší ZŠ mediální výchovu (MV)
A) již provozujeme
ad A) pokud ano, jak
dlouho?...............
a1) na 1. stupni
a2) na 2. stupni
a3) na 1. i 2. stupni
B) chystáme se provozovat od příštího školního roku
2007/08
b1) na 1. stupni
b2) na 2. stupni
b3) na 1. i 2. stupni
2. V praxi mediální výchovu upřednostňujeme (budeme
upřednostňovat)
A) jako samostatný vyučovací předmět.
B) jako MV začleněnou do jiných vyučovacích předmětů.
C) ve formě projektů.
D) jako kombinaci ......................................(A)B)C)?)
3. Vzhledem k možnostem školy se u MV přikláníme
více
A) ke kritickému analyzování skutečných médií (diskuse o zpravodajství,
reklamách, reality- show apod., interpretace textů aj.) – tj. receptivní
činnosti.
B) k formě zapojení žáků do vlastní mediální produkce („learning by
doing“, „média hrou“) – tj. produktivní činnosti.
d1) ve školním časopise.
d2) ve školním rozhlase.
d3) jiné ..........................
4. Začlenění MV do výuky na naší škole považujeme za
A) jednoduché
E) nejasné

B) spíše jednoduché

C) nevíme

D) spíše nejasné

5. Začlenění MV do výuky na naší škole v rámci Školního vzdělávacího
programu
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A) je (spíše) jednoduché, protože víme, co má být v mediální výchově
obsaženo a jak má být dosaženo klíčových kompetencí, jsme dobře
informováni.
B) je (spíše) jednoduché, protože jsme MV provozovali již nějakou formou
dříve a nyní ji jen rozšíříme o poznatky ohledně nových médií.
C) je nejasné, uvítali bychom více školení, abychom splňovali požadavky
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
D) jiný názor............................
6. O naší ZŠ můžeme říci, že
A) rozvoj MV zde brzdí především nedostatek financí.
rozvoj MV zde brzdí nekvalifikovaní vyučující v této problematice,
nedostatek informací.
B) rozvoj MV zde brzdí jak nedostatek financí tak
nedostatek informací
ohledně MV.
C) s organizací MV nemáme žádný větší problém.
D) jiné...................................
7. Žáci naší ZŠ mají přístup na Internet
na 1. stupni
A) pouze během vyučovací hodiny.
B) pouze mimo vyučování.
C) během i mimo vyučování.
D) Internet nepoužívají.
na 2. stupni
A) pouze během vyučovací hodiny.
B) pouze mimo vyučování.
C) během i mimo vyučování.
D) Internet nepoužívají.
8. Naše ZŠ
A) má dostatek technických pomůcek pro rozvoj MV.
B) nemá dostatek technických pomůcek a uvítali bychom finanční nebo
jakoukoli sponzorskou podporu.
C) nemá dostatek technických pomůcek, ale MV probíhá bez větších
problémů.
D) jiné......
9. Pokud možno napište, ve kterých předmětech se u vás mediální
výchova objevuje (bude objevovat):
...............
10. Pro rozvoj mediální výchovy je v ČR k dispozici
A) dostatek informací.
B) určitý soubor informací, přesto bychom uvítali více různých konferencí,
seminářů, návštěv pilotních škol, více odborných publikací, informace na
Internetu apod.
C) naprostý nedostatek informací.
11. Od kterého školního roku je/bude u Vás realizován
ŠVP?..............................
Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a přeji úspěšný školní rok!
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PŘEPIS ROZHOVORŮ SE ZASTUPITELI ŠKOL

Interview s panem ředitelem Mgr. Z. Burýškem,
pilotní základní škola v Lysicích, okres Blansko:
1.

Proč jste se rozhodli stát se pilotní školou?
Protože jsme věděli, že to posune školu dopředu ve všech směrech,
zejména v uvažování o vzdělávání žáků. Taky to byla příležitost
podílet se na něčem novém a smysluplném.

2. S jakými problémy jste se při tvorbě Školního vzdělávacího programu
potýkali? Co bylo nejtěžší?
„Obtížné bylo nějak začít pracovat, v té době nikdo v republice
nevěděl, jak má vypadat školní vzdělávací program,takže všechno se
muselo rodit v našich hlavách.“
3. Co Vám nejvíce při tvorbě ŠVP pomohlo?
„Spolupráce s VÚP. Většinou jsme si však museli vystačit sami.“
4. Probíhala mediální výchova na Vaší škole ještě před zaváděním
ŠVP? Pokud ano. Jakým způsobem?
„Určitě probíhala. Spíše nahodile. Ale třeba už před tvorbou ŠVP
jsme vydávali školní časopis.“
5. Vám nejvíce pomohlo při zavádění mediální výchovy (MV) do
vyučování? A naopak v čem vidíte problém?
„Řídili jsme se požadavky RVP ZV a jinak vše tvořili sami.“
6. Pracují žáci na tvorbě školního časopisu, v rozhlase nebo ve školní
televizi apod.?
Již asi 6 let máme ve škole školní časopis „Plátek“
7. Chystáte se od příštího školního roku 2007/2008 provozovat MV
- jako samostatný předmět
- začleněním do jiných předmětů
- ve formě projektů nebo kombinací těchto forem?
„Začleněním do jiných předmětů.“
8. Myslíte, že ŠVP nějak ovlivní MV ZŠ nebo by se MV na Vaší škole
rozvíjela
stejným způsobem i kdyby nepatřila mezi povinná
průřezová témata?
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„ŠVP ovlivnil MV v tom smyslu, že dnes o MV uvažujeme plánovitě a
s určitými cíly, formulovanými v RVP ZV. Myslím si, že bez RVP by i
MV probíhala spíše nahodile.“
9. Máte možnost pozvat do výuky některé odborníky z médií?
Využíváte toho?
„Nevyužíváme. Redakční rada školního časopisu se jedenkrát ročně
setkává na okresním setkání s profesionálním novinářem a také
navštívila rozhlas a televizi v Brně.“

Interview s paní ředitelkou PeadDr. B. Janovskou
FZŠ Chlupova, Praha 5, Stodůlky:
1.

Proč jste se rozhodli stát se pilotní školou?
„Od roku 1993 (= od vzniku školy) se učíme pracovat metodami
aktivního učení (Dv, projektové vyučování, RWCT, kooperativní
učení, činnostní učení, …), aniž jsme tušili, že vůbec nějaký RVP ZV
vznikne! Musím se také přiznat, že jsme třeba vůbec nedodržovali
osnovy ve vlastivědě a přírodovědě, jejich učivo jsme si „roztáhli“
na celý 1. stupeň. Když se nám pak dostal do ruky RVP ZV a podívali
jsme na jeho cíle, zjistili jsme, že se shodují s cíli RWCT, také nám
bylo velmi „sympatické“, že umožňuje integraci učiva a jeho
rozvržení tak, jak každá škola uzná „za vhodné“!
Na rozdíl od řady škol jsme RVP ZV přivítali, neboť nám v podstatě
,zlegalizoval‘ naši cestu!.“

2. S jakými problémy jste se při tvorbě Školního vzdělávacího programu
potýkali? Co bylo nejtěžší?
„Naše škola byla vůbec mezi prvními 3 školami v republice, které
byly schopné vůbec nějaký ŠVP ZV vypracovat! Nejtěžší na tom pro
nás bylo asi to, vůbec začít, protože nikdo nevěděl, jak to má
vypadat!“
3. Co Vám nejvíce při tvorbě ŠVP pomohlo?
„Stabilizovaný sbor, který je proškolen výše jmenovanými metodami a
má jednotný názor na vzdělávání a vychovávání dětí!“
4. Objevily se nějaké negativní reakce rodičů na to, že škola, kterou
jejich děti navštěvují, bude zkoušet nový, zatím v ČR neověřený,
způsob výuky?
„Žádné záporné reakce u rodičů se neobjevily, neboť naopak naši
školu vyhledávají právě kvůli našim metodám! Pro rodiče budoucích

47

žáků pořádáme „dílny“, kde si na vlastní kůži vyzkoušejí naše
metody!“
5. Probíhala mediální výchova na Vaší škole ještě před zaváděním ŠVP?
Pokud ano. Jakým způsobem?
Již léta vydáváme časopis „Chlupík. Jinak nijak systematicky
neprobíhala! Pouze ve Zpravodaji pro rodiče jsem je potom
upozornila na „změnu“, ale zároveň jsem je také uklidnila, že pro
jejich děti se nic zásadního nemění, pí uč. je informovaly na tř.
schůzkách, já jsem pro zájemce uspořádala besedu.“
6. Co Vám nejvíce pomohlo při zavádění mediální výchovy (MV) do
vyučování? A naopak v čem vidíte problém?
„Zásadní problém nevidím! Na naší škole probíhají „Chlupíkovy
debaty“ na toto téma, průběžně je rovněž zařazováno do výuky.“
7. Pracují žáci na tvorbě školního časopisu, v rozhlase nebo ve školní
televizi apod.?
„Ano, na škole pracuje redakční rada!“
8. Chystáte se od příštího školního roku 2007/2008 provozovat MV
- jako samostatný předmět
- začleněním do jiných předmětů
- ve formě projektů nebo kombinací těchto forem?
Začleněním do jiných předmětů a ve formě projektů.
9. Myslíte, že ŠVP nějak ovlivní MV ZŠ nebo by se MV na Vaší škole
rozvíjela stejným způsobem i kdyby nepatřila mezi povinná
průřezová témata?
Myslím, že se jí věnujeme více!
10. Máte možnost pozvat do výuky některé odborníky z médií?
Využíváte toho?
Samozřejmě, zveme si je právě na Chlupíkovy debaty!
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Přepis rozhovoru s paní ředitelkou Mgr. M. Hajdovou,
ZŠ Starý Poddvorov, okres Hodonín:
1. S jakými problémy se při tvorbě Školního vzdělávacího programu
potýkáte?
„První problém je, aby to někdo vůbec pochopil. Problém je
pochopení smyslu ŠVP, myšlenky vůbec. Většina škol se k tomu staví
tak, že je to zbytečné psaní, proč bychom to měli psát, častým
argumentem je „Toto už stejně děláme“. Mají trošičku pravdu.
Není to vlastně ani tolik těžké jako zdlouhavé a pracné vytvořit vlastní
ŠVP. Sepsat to. To byla nejtěžší část.
2. Co Vám při zavádění ŠVP nejvíce pomáhá?
„Tvořivá škola a školení v Brně.
Protože my už jsme přihlásili dřív do programu Tvořivá škola, máme
i podtitul jako „Tvořivá škola“, máme na to i certifikát. Byly jsme tak
napojení na nějaký systém, který už měl propracovaný program. A
potom druhá věc, co nejvíc pomáhá, jsou ta školení.
Protože školení probíhalo pracovně, jak oni tomu říkají. Učili jsme se
už tam tvořit vlastní program. Na každý předmět jsme byli na školení.
Takto z tvořivé školy jsme čerpali myšlenky. Myšlenky, které se mi
líbily, jsme přebírala do svého programu s tím, že s tím souhlasili
všichni učitelé. ŠVP je opravdu hlavně o kolektivu.
A také nám pomohla školení, na která uvolnilo finance MŠMT. Byl to
projekt, do kterého spadaly jen malé školy.“
3. Měli pedagogové možnost účastnit se nějakého kurzu nebo školení,
který se týkal práce na počítači a práce s Internetem? Jestli ano,
v jakém rozsahu?
„Myslím 4 roky probíhal projekt financovaný MŠMT. Tento a minulý
rok už to bylo zrušeno. „
4. Absolvovali tento kurz všichni učitelé nebo jen někteří. Mohli se ho
účastnit všichni učitelé školy nebo podle jakého kritéria byli vybíráni?
„Všichni museli. Všichni učitelé na ZŠ tím prošli. Každý ředitel dostal
peníze. Byly to účelové dotace, které se nedaly nikam jinam přeložit.
Peníze byly přesně určené na kurzy.“
5. Probíhala MV na Vaší škole nějakým způsobem ještě před zaváděním
ŠVP?
Ano. Třeba tvoření časopisů, připravování vystoupení, děti si dělají
fotky. Naše děti třeba dělají školní kroniku. Do loňska jsem ji psala
já. To jsem právě viděla na návštěvě v Chlupově základní škole
v Praze. Ale právě teď to dělají děti. Je nějaká akce a oni z ni udělají
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list do kroniky s fotkami i hodnocením. Teď taky vlastně děti od 3.
třídy pracují ještě na počítači i s Internetem.
6. Jak probíhá/probíhalo začlenění MV do výuky?
„Teď máme počítač v každé třídě. Tak v hodině vlastivědy je třeba
téma „Karel IV.“ A děti si postahují z Internetu, co najdou. Např.
používají historické mapky, které si stáhnou z Internetu. Píší v tom.
Nebo třeba v hudební výchově mluvíme o Bedřichu Smetanovi. Děti
dostanou úkol během čtvrt hodiny najít informace o něm. Potom se
posadíme, a ptám se „Co ses o něm dozvěděl ty a co ty?“. A o tomto
to je. Je to mediální výchova, má to taky obrovské využití ve výuce a
je to to, co je musíme naučit: že všechno nemusíš mít v hlavě, všechno
máš v počítači. A na tom je právě ten ŠVP postavený. Já nemusím mít
informaci o něčem. Já musím mít informaci o tom, kde ta informace
je. A musím to umět vyhledat.“
7. Pracují žáci na tvorbě školního časopisu, v rozhlase nebo ve školní
televizi a pod.?
„Pracují ve školním časopise a nově na školní kronice.“
8. Co Vám nejvíce pomáhá při zavádění MV do vyučování? A
naopak. V čem vidíte problém?
„Problém nám dělá metodika. Nevím zatím o žádné příručce
metodiky pro malé školy s 1. stupněm. MV chystám jen podle sebe.
Jak to cítím. Určitě by nám nějaká knížka s konkrétními příklady
pomohla.“

10. Máte možnost pozvat do výuky některé odborníky z médií?
Využíváte toho?
„Možnost by určitě byla. Kdybychom zavolali do redakce Naše
Slovácko. Konkrétně jeden člověk odtud na spoustu našich akcí
chodí. Naposledy tady byl, když jsme dělali přehlídku dětských
národopisných souborů. Sám se dětí vyptává, fotí je do novin. Děti se
s ním setkávají. Takže kdybychom ho požádali, určitě by s námi
besedu udělal. Dokud jsou děti ještě malé, tak toho nebudu využívat.
Ale pro starší děti určitě, proč ne.“
11. Myslíte, že VŠP nějak ovlivní MV na ZŠ nebo by se MV na Vaší
škole rozvíjela stejným způsobem i kdyby nepatřila mezi povinná
průřezová témata?
„Mediální výchova by se rozvíjela. Ale je pravda, že osnovy nás
oklešťovaly. První musíme probrat to potom ono. ŠVP dává určitě
větší prostor pro mediální výchovu.“
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Přepis rozhovoru s paní učitelkou Mgr. E. Furyovou (Čj,
D), ZŠ Očovská, Hodonín:
1. Probíhala na Vaší škole mediální výchova ještě před zavedením
Školního vzdělávacího programu?Pokud ano jakou formou?
„Ano, zrovna tady paní kolegyně vedla dramatickou výchovu. Takže
já zrovna ne. Velká škoda, že tu zrovna není. Byl to volitelný předmět
po vyučování.“
2. Jakou formou probíhá na Vaší škole MV teď?
„Teď je MV tak nějak vklíněn především do češtiny a do slohu, ale
není to jako samostatný předmět. Jinak třeba děláme články do
Hodonínských listů a to necháváme na dobrovolnictví dětí. Kdo chce
nějakým způsobem přispět, tak může. Zároveň tyto články dáváme na
internet, na stránky naší školy.“
A na tom pracují děti?
„Ano, na tom pracují děti. My jim ale pomáháme, aby tam nebyly
gramatické chyby, dohromady to nějak poupravíme.“
3. To už se týká právě 3. otázky. Pracují žáci na tvorbě školního
časopisu, v rozhlase nebo ve školní televizi apod.?
„V televizi ne. Ale paní učitelka, tady kolegyně, právě od příštího
školního roku chytá takový televizní projekt. Bude to o tom, co se dělo
na naší škole, různé aktuality a bude to formou televize. Konečná
práce se potom bude dávat zase na internet na stránky naší školy.
Všichni dohromady si roztřídí, kdo bude režie, kdo budou střihači. Ale
to všechno až od příštího školního roku. Já mám na starosti právě
Hodonínské listy.“
4. Od příštího školního roku 2007/2008 se chystáte provozovat MV
- začleněním do jiných předmětů
- jako samostatný předmět
- ve formě projektů
- nějakou kombinací těchto forem nebo ještě nevíte?
„Spíš to bude jako samostatný předmět. Jestli to bude volitelný
předmět, to se ještě neví. Nebo jestli to bude jako formou kroužku. To
se uvidí podle počtu vyučovacích hodin, které mají děti k dispozici.“
5. Vzhledem k možnostem školy bude MV probíhat více jako
- kritické analyzování skutečných médií a mediální tvorby (diskuse o
zpravodajství, reklamách, reality-show, interpretace textů apod.)
- zapojení žáků do vlastní mediální produkce („média hrou“) –
ve školním časopise, rozhlase, TV apod.
„Tady spíše to zapojení žáků do vlastní mediální produkce.“
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6. Co Vám nejvíce pomáhá při zavádění MV do vyučování nebo co
by Vám mohlo pomoci? A naopak. V čem vidíte problém?
„Tady nevidím, žádný větší problém. I po finanční stránce jsme to
vyřešili. Pan ředitel nám koupí i kameru, takže vybavení tady bude.
V tom žádný problém není. Technické pomůcky , které budou potřeba,
nám škola koupí. Ty by tedy neměly chybět. Tady v tomto nám vedení
vychází vstříc. Opravdu se nedá říct, že by v tom byl nějaký problém.
Celkově je o to zájem, u dětí taky, takže je nás takových víc. Zatím je
tedy všechno takto naplánované. Tento nápad jsme vlastně viděli u
základní školy v Lužicích, a moc se nám to líbí. Takže je chceme
vlastně tak nějak kopírovat.
Je to vlastně o tom, že děti si budou víc všímat svého okolí. Naučí se
pracovat v kolektivu, s technikou, budou zpracovávat třeba fotky.
Myslím, že to je bude bavit velmi. Naučí se komunikovat, budou dělat
rozhovory, naučí se chovat slušně k ostatním.“
7. Myslíte, že ŠVP nějak ovlivní MV na ZŠ nebo by se MV na vaší
škole rozvíjela stejným způsobem i kdyby nepatřila mezi povinná
průřezová témata?
„Určitě by se vyvíjela stejně. I kdyby nepatřila mezi průřezová
témata.“
8. Měli pedagogové možnost účastnit se nějakého kurzu nebo školení,
které se týkalo práce na počítači a práce s internetem?
„Ano. Tím jsme prošli všichni. Všichni tady máme základní kurz.
Potom jsme si mohli vybrat ještě další. Každý tady máme minimálně
tři počítačové i internetové kurzy. Každý si mohl vybrat, na co se
zaměří. Co mu pasuje k jeho předmětu.“
9. Měli pedagogové možnost účastnit se nějakého kurzu nebo školení,
které se týkalo ŠVP.
„Ano, to máme pravidelně všichni. Třeba teď naposledy jsme měli
školení o velikonočních prázdninách. Protože děti měly volno, tak my
jsme měly tento kurz. Oba dva dny. Od rána do večera.“
10. Máte možnost pozvat do výuky některé odborníky z médií?
Využíváte toho?
„Ano. Nedá se říci, že bychom pracovníky z médií vyloženě k nám
zvali. Ale účastníme se různých akcí. Třeba teď je tady paní učitelka
s dětmi na soudu. To je v rámci vyučováni. To jsou takové ty
zprostředkované zážitky, jako přímo na tělo. Jak tomu říkám.
Chodíme do muzea, účastníme se besed v knihovně. Na jedné takové
akci byla přítomna i regionální televize a s dětmi dělala takový pořad
a pod. Účastníme se takových akcí celkem často. Ne že by jsme je
vyloženě sami organizovali.“
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Základní pojmy
MASOVÁ KOMUNIKACE
-

komunikace,

zahrnující

komunikátora

i

komunikanta.

Komunikátorem je obvykle instituce nebo organizace (soubor
individuí), která vytváří sdělení a předává je dál, většinou neurčitému
množství rozdílných příjemců. Komunikace je v zásadě asymetrická.
(Thompson, 2004)
MASOVÁ MÉDIA
- časopisy, noviny, rozhlas, televize, internet atd., tzn. komunikační
prostředky, které umožňují svérázný typ společenské komunikace.
Tato komunikace je charakteristická šířením sdělení (čímž se liší od
komunikace mezi jedinci, kde dochází k výměně sdělení). Sdělení se
šíří z jednoho místa a může vyhledáno a použitou obrovským
množstvím anonymních příjemců, kteří mohou nabýt takového počtu,
že je označujeme pojmem „masa“. „Masová média“ tak zajišťují,
podporují a vytvářejí komunikaci - „masovou komunikaci“(někdy
užíváme obecnějšího pojmu „mediální komunikace“). (Mičienka;
Jirák, 2006: 21)
MÉDIUM
- pojem médium se používá nejrůznějších souvislostech. V této práci
pro nás média představují tištěné a elektronické prostředky
umožňující přenos a šíření informací. Sem patří tisk, rozhlas, televize,
nová (digitální) média apod.
V podstatě tedy jde o technická média, která zachycují a
přenáší symbolické obsahy od podavatele k příjemci. K obecným
vlastnostem technického média patří především uchování sdělení (kde
stupeň trvanlivosti závisí na typu média), reprodukovatelnost (tzn.
možnost výroby mnoha kopií), umožnění prostorového a časového
odloučení účastníků komunikace. (Thompson, 2004)
MEDIÁLNÍ DIDAKTIKA
- pedagogická disciplína, která se zabývá způsoby zařazování
jednotlivých médií do procesu vyučování a způsoby jejich využívání
v procesu učení žáka. Úzce souvisí s mediální pedagogikou.
(Evropská média a weby v české škole, 2004)
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MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
- neboli mediální kompetence je schopnost umět zacházet s médii.
Představuje

to

porozumění

procesům

souvisejících

s tvorbou

mediálních obsahů. Mediální gramotnost obnáší určitý kritický odstup
od médií s tím, že jsme zároveň schopni maximálně využít potenciálu
médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, aktivního naplnění
volného času apod. (...) V praxi to znamená, že mediální gramotnost
zahrnuje základní poznatky o fungování médií (vlivu vlastnictví,
legislativě, výrobních postupech apod.) a o společenské roli médií (v
minulosti a v současnosti, v různých režimech). (Miečenka; Jirák,
2006) Osvojení si mediální gramotnosti jen na základě intuice je
v podstatě nemožné, proto je dnes vyvíjeno úsilí, aby se mediální
výchova stala součástí všeobecného vzdělání v co nejvíce zemích.
MEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE
- tak označujeme nejširší okruh postupů, jimiž je možné s pomocí
dostupných technických prostředků zaznamenat a v identické formě
přenášet či do mnoha kopií rozmnožovat nějaké sdělení. (Jirák;
Köpplová, [online] 2006)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEDIÁLNÍ PEDAGOGIKA)
- pedagogická disciplína, která se zabývá cílem, obsahem a formou
působení médií na jedince. Věnuje se problematice začleňování
moderních médií do vzdělávacího systému a jejich efektivnímu
využívání. (Evropská média a weby v české škole, 2004)
MULTIMÉDIA
- prostředky, kterými uživatelé pomocí počítače získávají přístup
k různým mediálním výstupům a obsahům (videu, zvuku, animacím,
textům, grafice...). (Evropská média a weby v české škole, 2004)
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Nové principy ve vzdělávací politice
Systém kurikulárních dokumentů:
legenda:
•

RVP PV: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

•

RVP ZV–LMP: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

•

RVP G: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

•

RVP SOV: Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné
vzdělávání
(http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9
Bl%C3%A1vac%C3%AD_program [cit. 2007-05-16])
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Tvorba letáků a upoutávek na kulturní akce žáků ZŠ.
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Ukázka ze školního časopisu ZŠ Starý Poddvorov – vánoční vydání
2006.
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Ukázka z kroniky ZŠ Starý Poddvorov – Adventní besídka.
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Z kroniky ZŠ Starý Poddvorov.
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Kritické sebehodnocení žáků ZŠ Starý Poddvorov.
60

Ukázka jak provozovat mediální výchovu a její různé stupně
obtížnosti. Z kapitoly „Co je médium“. Miečenka, Jirák.
„Rozumět médiím“, s. 31.

Z kapitoly „Média a zábava“. Tamtéž, s. 119
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Jak provozovat mediální výchovu v praxi – ukázka z kapitoly „Od
události k titulku a zase zpět“. Miečenka, Jirák. „Rozumět médiím“,
s. 66.
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Ukázka z kapitoly
„Reklama“ –Rozbor reklamy. Miečenka; Jirák. „Rozumět médiím“. s. 201

Z kapitoly „Jak se pozná názor“.
Tamtéž. s. 53.
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