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ABSTRAKT 

Diplomová práce Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové 

postoje žáků ve středních školách srovnává dva konkrétní vzdělávací projekty - Jeden svět 

na školách organizace Člověk v tísni a Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum.          

V teoretické části práce představuje východiska i zdroje občanského a mediálního 

vzdělávání a provázání s legislativními a strategickými dokumenty v České republice a díky 

Mezinárodní studii občanské výchovy (ICCS) i v mezinárodním srovnání.  V praktické části 

se práce věnuje srovnání metodologických, pedagogických i dalších aspektů vzdělávacích 

projektů a řeší otázky managementu a naplňování jejich cílů. 
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ABSTRACT 

Diploma Thesis: An analysis of the results from educational projects focused on the value 

attitudes of secondary school pupils that compares two concrete educational projects - Jeden 

svět na školách by NGO People in Need and Příběhy našich sousedů Post Bellum civic 

society. In the theoretical part, the thesis presents sources of civic and media education and 

the link between legislative and strategic documents in the Czech Republic thanks to the 

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) also under international 

comparison. In the practical part, the thesis focuses on the comparison of methodological, 

pedagogical, and other aspects of educational projects and solves questions regarding 

management and the meeting of set targets. 
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Úvod  

Svět řeší příležitosti, možnosti i dopady vzdělávání. V našem nejbližším prostoru jsme si 

loni připomínali 30 let od konce totalitního režimu v Československu, ale ve stejný moment 

jsme konfrontováni s novými výzvami a hrozbami. Ty ve formě starých propagand využívají 

nové technologie, nová média nebo sociální sítě.  

Jak na tuto dynamicky se měnící realitu i potřeby reaguje vzdělávání? Od tabule 

k obrazovkám a novým vzdělávacím projektům. Stejně jako se proměňuje realita našeho 

každodenního světa, proměňuje se i vzdělávací proces. Využívání nových technologií 

přináší nové metody i možnosti výuky ale i nová rizika. Roste objem informací, se kterými 

člověk pracuje i způsob jejich přijímání. Mění se právě psychologické, kognitivní i 

pedagogické dopady a objevují se nové výzvy. Jak na tyto situace reagovat? Objevují se 

nová témata i pojmy, jako je mediální gramotnost, e-learning, deep fakenews nebo 

informační přetížení a rostou nároky i potřeby například celoživotního učení.  

V mé práci se věnuji analýze dvou vzdělávacích projektů zaměřených na studenty středních 

škol tematizující mediální a občanskou výchovu, které reagují na zmíněné výzvy. Jeden svět 

na školách, který realizuje organizace Člověk v tísni, a Příběhy našich sousedů organizace 

Post Bellum, o. p. s. Představuji východiska obou zmíněných projektů, sleduji, v čem se 

prolínají a kde naopak každý využívá odlišné metody a přístupy.  

Snahou je blíže pochopit a detailně analyzovat dva vzdělávací projekty mezi mnoha jinými. 

Záměrem je představit konkrétní způsoby pedagogické práce a vysvětlit, jak tyto projekty 

pomáhají naplňovat své cíle, tj. utvářet a formovat názory a hodnotové postoje současných 

středoškoláků. Současně je předmětem zájmu zjistit, jak tyto dva projekty reagují na aktuální 

výzvy a potřeby občanského a mediálního vzdělávání. 

Ve 20. století naši předci prošli lekcí toho, jak funguje a jaké obludné důsledky může mít 

propaganda. Jak dokonale funguje v šíření nenávisti, která doplněná o technické možnosti 

své doby vytvořila průmysl zabíjení. Ani po desítkách let od Šoa, které si dnes připomínáme 

s hashtagem #NeverAgain, ale situace není o moc lepší. Aktuální konflikty a jejich aktéři 

pracují s propagandou ještě sofistikovaněji. A technické možnosti jsou ještě dál. Demokracie 

se zdá ohrožená ve své podstatě díky využívání fake-news a deep fake news. To určující, 

zda lidé budou náchylní k jednoduchým řešením a tedy zda budou jednoduchými cíli 



8 

 

propagandy, je kvalita vzdělávání. Na to, jak to s občanským a mediálním vzděláváním 

v České republice je, se pokouším odpovědět ve své práci. Zvu vás k jejímu přečtení.  
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Cíl práce a výzkumné otázky  

Cílem diplomové práce je analyzovat pomocí kvantitativních i kvalitativních výzkumných 

metod dva konkrétní vzdělávací programy zaměřené na občanské, hodnotové a mediální 

vzdělávání, popsat jejich měřitelné atributy, specifické přístupy a celkové dopady. 

 

Výzkumné otázky  

1. Kdo jsou klíčoví aktéři, kteří ovlivňují rozhodnutí zapojit se nebo se nezapojit do 

konkrétních vzdělávacích programů? 

2. Jaké jsou cíle a motivace jednotlivých aktérů těchto programů? 

3. Pomáhá zapojení žáků a žákyň do těchto vzdělávacích projektů více se orientovat a 

rozvíjet témata občanské výchovy a mediálního vzdělávání? 

4. Vnímají jednotliví aktéři těchto programů nějaké konkrétní pozitivní dopady 

zapojení se do vzdělávacích programů, případně jaké to jsou a jsou pro všechny 

stejné?  

5. Věnuje se ve středních školách občanské a mediální výchově dostatečně významná 

pozornost, co jsou případně největší překážky nebo limity a jaký význam v celkovém 

kontextu mají tyto dva programy?  
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I. Teoretická část  

1.1 Vymezení pojmu občanské vzdělávání 

Nástupem nových technologií a jejich užívání v každodenním životě se společnost a její 

práce ale i potřeby vzdělávání výrazně mění. Ani ne před 200 lety byla většina obyvatelstva 

nevolníky s velmi omezenými osobními svobodami. Při historickém pohledu tedy naše 

vnímání osobní svobody je velice novodobý výdobytek. Je otázka, zda tento - z pohledu 

lidské historie velice krátký úsek - není jen skutečně limitovaným úsekem a zda lidé jsou 

schopni a ochotni žít v demokracii. Tento způsob politického uspořádání a vlády 

předpokládá a potřebuje aktivní občany, kteří se o věci veřejné a jejich správu trvale zajímají 

a starají. Pokud takové občany nemá, dostává se postupně na hranu a může poměrně 

jednoduše skončit diktaturou, tak jak jsme to v relativně nedávné historii zažívali i 

v Československu.  

Přecházíme od průmyslové k informační společnosti. Liessmann tuto změnu popisuje jako 

zdánlivou – totiž změnu od průmyslové společnosti ke společnosti vědění. Způsob výroby, 

který byl určující pro dosavadní společnost, bude vystřídán jinou silou formující společnost 

– „Zdání klame (...) komíny (...) hoří a kouří stejně jako dřív, ale v jiných levnějších 

oblastech světa“ (LIESSMANN 2008, str. 29). Jsme tedy mnohem více propojeni a závislí 

na globalizovaném světě. Objevují se ale nové otázky, totiž zda tomuto světu rozumíme, 

jsme schopni v něm spolupracovat, natož uspět a zda zvládáme tuto situaci právě na úrovni 

občanského vzdělávání.  

Občanské vzdělávání, občanská výchova, dostává v posledních letech znovu výraznější 

pozornost. Školy i další hráči ve vzdělávacím procesu po roce 1989 reagovali na potřebu 

změny z totalitního vzdělávání. Od situace, kdy všichni jednotně ukotvovali myšlenku 

centrální role komunistické strany, k demokratickému vzdělávání představujícímu širokou 

paletu názorů a snahou, aby vzdělávání vedlo ke svobodě rozhodování a svobodě jedince i 

společnosti.   

Historicky občanská výchova vychází z předchozích přístupů jako byla tzv. „osvěta“, nebo 

během první republiky „lidovýchova“, jejíž význam je patrný již z tehdejšího označení 

„ministerstvo školství a národní osvěty“ – heslo „osvěta“, „lidovýchova“ (PRŮCHA, 

VETEŠKA 2014). 
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Občanské vzdělávání je dnes obecně chápáno ve dvou významech. Buď jako forma 

celoživotního vzdělávání se zaměřením na „formování vědomí práv a povinností osob 

v jejich rolích občanských, politických, společenských i rodinných“ a způsob „uspokojování 

společenských potřeb, uspokojování zájmů občanů, na zkvalitňování života (...) vytváření 

skupinové integrity (...) širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho 

adaptaci na měnící se společenské, ekonomické a politické podmínky (...) urychlení a 

dotváření socializace a občanské hodnotové orientace“ (PRŮCHA, VETEŠKA 2014). 

Druhý význam představuje součást základního nebo středního školství, jako součást RVP a 

následně ŠVP - původně také samostatný vyučovací předmět.  

MŠMT ve své Situační zprávě v oblasti občanského vzdělávání představuje jednotlivé 

definice občanského vzdělávání jako – „výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany 

v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na 

rozvoji demokratické společnosti“ (MŠMT 2016, str. 1). 

V tematické zprávě „Občanské vzdělávání v základních a středních školách“ Česká školní 

inspekce tuto definici dále rozvádí, „Občanské vzdělávání pomáhá lidem žít v demokracii a 

demokracii ochraňuje proti totalitárním systémům. V Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání je občanské vzdělávání částečně vymezeno ve vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět na 1. stupni, ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni a také jako 

průřezové téma Výchova demokratického občana. V Rámcovém vzdělávacím programu pro 

gymnázia jsou základy občanského vzdělávání obsahem vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost. V Rámcovém vzdělávacím programu pro obory středního odborného vzdělávání 

jsou některá témata občanského vzdělávání součástí společenskovědního vzdělávání a také 

jako průřezové téma Občan v demokratické společnosti.“ (ČŠI, 2016, str. 3, poznámka pod 

čarou)  

Jednu z možných definic občanského vzdělávání představuje Centrum občanského 

vzdělávání při Masarykově univerzitě - „Vzdělání má vést studenty k tomu, aby si vytvořili 

schopnosti vnímat kriticky svět, ve kterém žijí a který je obklopuje, tak aby viděli svět ne jako 

statickou realitu, ale jako realitu, která je ve stálém a dynamickém procesu vytváření a oni 
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sami mají sílu svým jednáním svět tvořit a měnit.“ (volně přeloženo dle P. Freire1) (in 

PROTIVÍNSKÝ, DOKUSILOVÁ 2012). 

Palán vymezuje občanské vzdělávání oproti zájmovému jako „jednoznačně v zájmu státu a 

státem podporováné. Náboženské a politické vzdělávání je rovněž organizováno politickými 

a náboženskými uskupeními k podpoře jejich politiky a názorů.” (PALÁN 2016). Čáp 

definuje tři základní principy občanského vzdělávání – „Bez indoktrinace“ – vzdělávací 

subjekt nesmí, žádnými prostředky, manipulovat studujícími ve jménu svého vlastního 

přesvědčení. „Vyváženost“ – o tématu, vnímaném ve společnosti, politice či vědě jako 

kontroverzní, musí být také jako o kontroverzním vyučováno. „Podpora samostatného 

myšlení“ – občanské vzdělávání musí dostávat studující do situace, aby dokázali analyzovat 

politickou a společenskou situaci z vlastní pozice a byli schopni hledat prostředky a cesty, 

jak danou situaci ve svém zájmu a demokratickými prostředky usměrňovat. V kontextu 

změn, kterými vzdělávání prochází, a především s rostoucí potřebou celoživotního 

vzdělávání dochází postupně k rozvoji obou těchto pojetí (ČÁP 2012).  

Ve všech případech je ale občanské vzdělávání velmi široké, tj. průřezové téma. Na rozdíl 

od výrazně vymezenějších oblastí vzdělávání zahrnuje celé spektrum různých témat. 

„Problematiku etickou, estetickou, historickou, právní, ekologickou, všeobecně vzdělávací, 

zdravotnickou, tělovýchovnou, filozofickou, náboženskou, politickou, občanskou a sociální“ 

(srovnej heslo „občanské vzdělávání“, PRŮCHA, VETEŠKA 2014). 

Právě z důvodu značného rozsahu i dynamiky rozvoje dotčených oborů i konkrétních témat 

je občanské vzdělávání z hlediska metodologie, zdrojů i použitých metod a dalších aspektů 

velice náročné. Obsahuje řadu dílčích témat a celkově klade na osobnost pedagoga vysoké 

nároky. Havlínová uvádí specifické nároky „v několika základních vztazích: ve vztahu 

vychovatele a vychovávaných, zde konkrétně učitele a žáků, ve vztahu k otevíraným a 

řešeným občanskoprávním a společenskovědním tématům, ve vztahu ke konkrétní situaci, v 

níž setkávání probíhá, ve vztahu vychovatele-učitele k sobě samému“ (HAVLÍNOVÁ 2014, 

str. 19).  

 

  

 
1 Ani při zpětném dohledání zdroje se nepodařilo identifikovat původní Freireho text. Protivínský s Dokusilovou v odkazech a literatuře 

svého textu (PROTIVÍNSKÝ, DOKUSILOVÁ 2012) konkrétní zdroj neuvádí.  
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1.2 Vymezení pojmu mediální vzdělávání 

Mediální vzdělávání nebo mediální gramotnost jsou termíny výrazně mladší, vzniklé na 

základě rostoucího významu informačních technologií. Průcha s Veteškou mediální 

vzdělanost definují jako „(výchovu) směřující k tomu, aby vedla vzdělávající se subjekty k 

orientaci v médiích, k jejich účelnému využívání, ale také k jejich kritickému hodnocení. (…) 

Mediální výchova má vést k tomu, aby mládež a dospělí byli schopni využívat média pro své 

sebevzdělávání, ale také aby uměli odpovědně vybírat a filtrovat četná mediální sdělení a 

byli odolní vůči negativním vlivům mediální komunikace (zejména manipulace postojů a 

chování lidí prostřednictvím reklamy a propagandy)“ (srovnej PRŮCHA, VETEŠKA 2014, 

str. 169-170, heslo „mediální výchova“).  

Mediální gramotnost na evropské úrovni ukotvuje směrnice Evropského parlamentu a rady 

„o audiovizuálních mediálních službách“ §47 – „„Mediální gramotnost“ se týká dovedností, 

znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. 

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

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

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

urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech 

společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok" (SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách). Toto 

sledování pokroku směrnice následně specifikuje v závěrečné části, kde stanovuje, že každé 

tři roky podá Komise (…) zprávu o uplatňování této směrnice a popřípadě předloží návrhy 

na její přizpůsobení vývoji v odvětví audiovizuálních mediálních služeb, zejména s ohledem 

na nejnovější technický rozvoj, konkurenceschopnost tohoto odvětví a úroveň mediální 

gramotnosti ve všech členských státech“(SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, článek 33). Evropská unie tedy 

vnímá dynamiku změny odvětví a dává tomuto typu gramotnosti význam. Výstupy jsou pak 

pravidelně vyhodnocovány v rámci evropské studie mediální výchovy a jejích dopadů – 

NESET (např. NESET II 2018).  

Internet a komunikace jsou jedním z klíčových ekonomických faktorů, ale nejde jen o 

ekonomické aspekty. Mění se zároveň celkové využití technologií a médií na té nejobecnější 

úrovni - kulturní, politické, sociální aj. Mezilidská komunikace a vztahy jsou realizovány 
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prostřednictvím informačních technologií a rozšiřuje se mnohem více interakce s umělou 

inteligencí - „human–robot interaction (HRI)“. V posledních letech se tedy musí řešit zcela 

nové aspekty vztahu člověka, médií, technologií, strojů nebo umělé inteligence (srovnej 

SHERIDAN 2016). Tento rozvoj a konkrétní interakce mění i podobu a obsah vzdělávání. 

Technologie a média vytváří široké možnosti a příležitosti, ale přináší i potenciální právní 

problémy a rizika (masovost, propaganda, možnosti zneužití aj). Nové technologie a 

multimédia se využívají pro vzdělávací metody a prostředky vzdělávání (filmy, web, e-

learning), ale logicky se musely stát i předmětem a tématem vzdělávání.  

Silverstone popisuje náš svět jako "mediapolis". Žijeme v informačním věku, kde naše okolí 

je "zprostředkovaný veřejný prostor, kde média podporují a překrývají zážitky každodenního 

života" (SILVERSTONE 2007 in DEUZE 2009). Deuze pak hovoří o "konvergenci 

produkce a spotřeby médií napříč společnostmi, kanály, žánry a technologiemi, který je 

výrazem konvergence všech aspektů každodenního života: práce a hry, místního a 

globálního, vlastní i sociální identity (především při využívání sociálních sítí a účasti ve 

virtuálních světech) (...) Náš život by snad měl být spíš vnímán jako žitý v médiích než s nimi 

- mediální život" (DEUZE, 2009, str. 468). 

Právě díky tak úzkému propojení až pohlcení světa médii vznikají zcela nové obory lidské 

činnosti a k nim nutnost patřičného vzdělání. Média, technologie i související témata se stala 

tak významnými oblastmi lidské činnosti, že mění lidské chování, sociální interakci a 

dostávají se přirozeně do vzdělávání od nejnižšího stupně až po ty nejvíce specializované 

obory.  

To co se před několika lety zdálo ještě jako vzdálené a ŠEĎOVÁ ještě v roce 2004 popisuje 

jako blížící se potřebu: „masmédia, (se) musí stát nutnou součástí všeobecného vzdělávání, 

právě na nich bude postaveno budoucí pojetí funkční gramotnosti" a tehdy zatím spíše 

teoretické „přemýšlení o tom, jakým způsobem se jejich vlivem proměňují samotné koncepty 

vzdělávání a výchovy“ (ŠEĎOVÁ, 2004, str. 31), stalo se mezitím součástí každodenní 

pedagogické praxe. Pedagogům se v rychle se měnícím prostředí jen těžko daří stíhat udržet 

tempo a schopnost sledovat změny. Jejich dynamika a rychlost v mediální výchově a 

gramotnosti je pro pedagogy ale i rodiče a další aktéry velkou výzvou. Objevují se tedy zcela 

nové pedagogické příležitosti, výzvy ale i nové patologie jako je například fenomén 

kyberšikany nebo problémy závislostí, prolínání virtuálního a reálného světa apod.  Zároveň 
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vznikají velice rozdílné generační rozdíly v přijímání informací, využívání jednotlivých 

informačních platforem.  

Co je pro oblast občanského i mediálního vzdělávání společné, je především aktuálnost, 

široký záběr i fakt, že se jedná o průřezová témata, která jsou charakteristická svou 

významnou interdisciplinaritou. Společný je také problém rychle se měnících témat i 

prostředí a logická chybějící teoretická příprava pedagogů. To, s čím žáci každodenně 

pracují a stává se jejich komunikační platformou i obsahem jejich komunikace, je pro řadu 

pedagogů velice nesrozumitelné prostředí, které je jim vzdálené. Nejen na úrovni 

pedagogické a pracovní ale i na osobní úrovni.  

Objevují se i zcela nové potřeby a příležitosti. Na jedná straně vzniká možnost využití mnoha 

forem médií a technologií, na druhé ale vzniká potřeba se v tomto dynamicky se měnícím 

prostředí orientovat. Chápat relevance jednotlivých informačních zdrojů a motivace jejich 

autorů. Jen specifické téma sociálních sítí je tak široké, že vznikají jednotlivá odvětví, nebo 

pracovní pozice, které se zabývají určitou oblastí v rámci sociálních sítí.  

Média jako taková se proměňují, od tištěných přes různé formy online médií, mění se i 

forma. Jedná se o posun od převážně textových obsahů k mnohem výraznějšímu využití 

vizuálních obsahů. Roste i celkový objem dostupných informací a lidé hovoří o 

„informačním zahlcení“ nebo „informační přetížení“, což je pojem vycházející z anglického 

"information overload", který vyjadřuje situaci, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím 

informací, především redundantních či nerelevantních informací, a tak nedokáže rozlišit 

podstatné informace od nadbytečných a není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. To 

může vést ke stresu, únavě, roztržitosti apod. S rozvojem technologií a dalšímu přiblížení 

informací k jejich konzumentům, rozmachem sociálních sítí dochází. (srovnej TOFFLER 

1992) 

V článku Informační zahlcenost nás dostává do deprese (HÝŘ 2017) uvádí zakladatel 

portálu Informační gramotnost Jan Černý, že: „V rámci vzdělávání v Česku zcela zásadně 

chybí informační gramotnost, která podporuje kritické myšlení a učí ověřovat informace, 

které žáci najdou“ (ČERNÝ in HÝŘ 2017). Podle něj totiž extrémní množství informací 

způsobuje vznik informačních šumů a z nich plynoucí zavádějících sdělení, která potom 

například žáci škol považují za správné. 
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Sociální sítě dnes specificky zobrazují informace, které mají vyšší relevanci pro své 

uživatele, tedy na základě algoritmu se snaží zaujmout větší pozornost a tak udržet uživatele 

delší čas u obrazovek a zajistit vyšší interakci. Během posledních patnácti let se tento typ 

médií zcela raketově rozšířil. Zatímco v roce 2005 sledovalo některé ze sociálních médií asi 

5 % dospělých Američanů, v roce 2019 to bylo již 70 %. U dětí a dospívajících jsou tato 

čísla ještě větší. To, co se zdá jako potenciálně zhoubné, je, že čas strávený na sociálních 

sítích ubírá čas, který jsme ještě před několika lety trávili komunikací, která probíhala tváří 

v tvář. Tento fenomén je známý jako sociální vysídlení (social displacement). Místo osobní 

interakce s dětmi mají děti tablet nebo telefon, místo setkání s přáteli probíhá interakce na 

některé ze sociálních platforem. Těmto tématům se začíná věnovat více  mediální 

psychologové, protože technologie výrazně ovlivňují i způsob sociální komunikaci, ale 

možná i fyziologický rozvoj nervové soustavy jako takové (srovnej ALLEN 2019). 

Ve studii, kterou provedl Common Sense Media zjistil, že 81 % dospívajících v USA sleduje 

sociální sítě a více než 2/3 dokonce sleduje své profily několikrát za hodinu. Tento výzkum 

zároveň upozorňuje na ještě více znepokojující data totiž, že 13 % dospívajících se alespoň 

jednou stalo obětí cyberšikany, téměř dvě třetiny dospívajících, kteří používají sociální 

média pak uvedlo, že často nebo někdy narazí na rasistickém, sexistickém, homofobním 

nebo nábožensky nenávistném obsahu na sociálních médiích (Common Sense Media, 2018).  

 

Spolu s vyšším objemem informací a médií tedy roste i potřeba přesněji a rychleji 

s informacemi pracovat. Být schopen je kriticky nahlížet, třídit a analyzovat je. K tomu je 

potřeba znalosti mnohem širšího kontextu obsahového a kulturního. Souhrnně se tomu 

věnuje mediální vzdělávání, ale to právě potřebuje, aby učitelé i žáci měli širší povědomí 

(kontext) v mnoha tématech, a dokázali tak kriticky s obsahy médií pracovat. Rychlost a 

dostupnost informací se zásadně změnila. To co by jen před dvaceti lety představovalo jít do 

knihovny a hledat v jednotlivých tištěných zdrojích, je dnes dostupné skoro z jakéhokoliv 

místa světa za předpokladu přístupu na internet, případně přístupu do databází. Sociální sítě 

s miliardami uživatelů urychlují další šíření informaci i desinformací. Dochází tedy nejen 

k ekonomické, ale i mnohem rychlejší informační globalizaci. Právě dostupnost dat a 

možnost s nimi pracovat vytváří dnes výrazné ekonomické příležitosti, kompetitivní výhodu, 

a proto generuje i zisky. Zcela aktuálním příkladem může být dostupnost zdravotnických dat 
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souvisejících s epidemií covid-19 nebo schopnost s těmito daty pracovat, predikovat další 

vývoj apod.    

Pro skutečné porozumění množství témat souvisejících s problémem, které jsou nově 

dostupné, je ale potřeba výrazně širší ukotvení. K pochopení množství informací i z velmi 

vzdálených prostředí (fyzicky i kulturně) tedy musíme mít mnohem hlubší znalosti z těchto 

vzdálených prostředí. Ty získáváme, i přestože dnes cestuje nejvíce lidí v historii opět 

především zprostředkovaně. Prostřednictvím naší znalosti získaných často skrze média a 

informační zdroje tak hodnotíme další zprostředkovaná fakta a události. Žijete v době, kdy 

každá další generace je více formována médii a sociálními sítěmi. Média, multimediální 

zdroje, ale i sociální sítě se stávají předmětem, prostředkem ale i formou vzdělávání.   
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1.3 Střední školství v České republice  

Školský zákon definuje střední školství v České republice v § 57, kde jsou definovány cíle a 

stupně středního vzdělávání i přijímání ke vzdělání, jeho organizace a průběh (Zákon č. 

561/2004 Sb., tj. školský zákon).  

Střední školy v České republice odpovídají úrovni ISCED 3 (International Standard 

Classification of Education 3) a přirozeně navazují na ISCED 1 a ISCED 2. Střední školy trvají 

tři nebo častěji čtyři roky, ale v českém prostředí existují příklady víceletých středních škol 

(např. osmiletá nebo šestiletá gymnázia). Na rozdíl od zahraničí je český školní systém 

specifický pětiletou úrovní ISCED 1 (první stupeň), který ve většině zemí bývá pouze čtyřletý.  

Z hlediska zaměření jsou střední školy všeobecné (např. gymnázia) nebo odborné (např. odborná 

učiliště nebo střední odborné školy).   

Jak říká Školský zákon, cíle středního vzdělávání jsou: rozvoj vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot získaných v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj 

jedince. Střední školy poskytují žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné 

vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední 

vzdělávání dále vytváří předpoklady pro „plnoprávný osobní a občanský život, samostatné 

získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro 

výkon povolání nebo pracovní činnosti“ (§57 Cíle středního vzdělávání , Zákon č. 561/2004 

Sb., (školský zákon)).  

 

Z hlediska jednotlivých stupňů středního školství zákon definuje tři úrovně: 

a) střední vzdělání (studium v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání)  

b) střední vzdělání s výučním listem (studium v délce 2 nebo 3 let denní formy - § 84)  

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávací program v délce 4 let denní formy 

vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia (§ 83) v délce 2 let denní formy 

vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s 

maturitní zkouškou (§ 85), případně i studium v délce 6 nebo 8 let v případě víceletých 

gymnázií i dalších specifických typů škol.  
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Graf 1 – Struktura středních škol v ČR  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data dle MŠMT - Statistická ročenka školství 2019/2020 - výkonové ukazatele2 

 

Zásadní roli hrají zřizovatelé konkrétních středních škol, protože ti prostřednictvím politiky, 

zaměření, vzdělávacích strategií i personální politiky mohou školy výrazně ovlivňovat. 

Výběr ředitelů a následného pedagogického sboru tak může výrazně vytvářet i celkovou 

atmosféru školy.  

Jak je patrné z grafu z hlediska středního školství, jsou zdaleka nejdůležitějšími zřizovateli 

kraje se zastoupením 72,4 % škol, což představuje celkem 1270 škol, následováni privátním 

sektorem, který je zřizovatelem 20,81 % škol, což odpovídá 365 středním školám.  

 
2 Pozn. Jak uvádí hlavní analytik O65 MŠMT Jaromír Nebřenský v písemné komunikaci ze 7/7/2020 nad čísly v úvodní tabulce 

Statistické ročenky, část střední školství:„škola je podle školského zákona činnost, nikoli instituce. Jeden právní subjekt (ředitelství) 
může vykonávat (a často vykonává) činnosti více druhů škol a školských zařízení, resp. vzdělává žáky ve více oborech vzdělání. V 

takovém případě je "škola" coby právní subjekt započítána (uvedena) ve více kategoriích (podle vyučovaných oborů vzdělání, resp. 

kategorií dosaženého vzdělání)“. 

146 

517 

1 091 

Struktura středních škol v České republice dle počtu jednotlivých typů škol
(2019/2020):

Střední vzdělávání 146 škol (8 %) Střední vzdělávání s výučním listem 517 škol (29 %)

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou 1091 škol (62 %)
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Graf 2 - Počty středních škol a jejich zřizovatelé

 

Data dle MŠMT - Statistická ročenka školství 2019/2020 - výkonové ukazatele 

  

37 32 

1 270 

4 

365 

46 

Počty středních škol a jejich zřizovatelé
(data 2019/2020 / celkem 1754 SŠ)

 MŠMT 37 škol (2,11 %)  obec 32 škol (1,82 %)  kraj 1270 škol (72,41 %)

 jiný resort 4 školy (0,23 %)  privátní sektor 365 škol (20,81 %)  církev 46 škol (2,62 %)



21 

 

1.4 Strategické a koncepční ukotvení občanského a mediálního 

vzdělávání  

Základní právní rámec České republiky vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a 

svobod.  

Na tyto nejobecnější právní dokumenty navazuje v oblasti školství klíčový zákon č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, který vymezuje základní rámec vzdělávání v České republice. Především 

„upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách 

a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (…) uskutečňuje, 

vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví 

působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství“.  

Dalším významným zákonem je zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovních. Na 

tento základní zákonný rámec navazují související rezortní vyhlášky, nařízení vlády, 

strategické a koncepční dokumenty i obecnější dokumenty ostatních rezortů a ostatních 

státních orgánů a institucí. Tento lokální kontext je potřeba ale ještě rozšířit o související 

evropskou legislativu a mezinárodní smlouvy. Především se jedná o směrnice Evropského 

parlamentu a rady, ale i některé závazky vyplývající z našeho členství v mezinárodních 

organizacích (např. UNESCO apod.).  

Na úrovni strategických dokumentů zmiňující historicky občanské a mediální vzdělávání je 

potřeba zmínit především Národní program rozvoje vzdělávání v České republice tzv. Bílá 

kniha 2001.  

V rámci Bílé knihy je mediální výchova zmíněna v kapitole Obecné cíle vzdělávání a 

výchovy (Bílá kniha, str. 13) “Nezbytnou součástí výchovy k demokratickému občanství je 

také utváření kritického vztahu k šíření informací a postojů prostřednictvím médií (tzv. 

mediální výchova)" a v rámci bodu 2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů 

potřebám života konkrétně v opatřeních 2.1. Vypracovat Státní program vzdělávání pro děti 

a mládež od 3 do 19 let (...) "V jeho rámci budou zvýrazněny zejména ty oblasti, které jsou 

zásadní pro život v rámci sjednocující se Evropy: výchova k demokratickému občanství, 

environmentální výchova, mediální výchova, evropská dimenze a multikulturní výchova, 

profesní orientace, ekonomika a podnikatelství" (Bílá kniha, str. 91). 
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Občanské vzdělávání je v rámci celého dokumentu chápáno ve významu občanského 

vzdělávání dospělých. Což je zmíněno hned v úvodní části: „Dosud nejméně vyhraněným 

sektorem je vzdělávání dospělých, které nedisponuje odpovídající právní normou. Vztahuje 

se k oběma předcházejícím sektorům (tzv. školní vzdělávání dospělých). Zároveň do něho 

patří další profesní, rekvalifikační, zájmové a občanské vzdělávání" (Bílá kniha, str. 9). 

Následně v části A. Společné otázky v rámci bodu 1, Vzdělávání dospělých jako integrální 

součást vzdělávací soustavy, kde jej strategie uvádí jako "Ostatní součásti vzdělávání 

dospělých, jako jsou např. zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, vzdělávání seniorů 

apod." (Bílá kniha, str. 79). V části IV. Vzdělávání dospělých je pak tématu věnována 

samostatná kapitola 6, Zájmové a občanské vzdělávání v dospělosti,"Občanské vzdělávání 

zlepšuje informovanost, obecný rozhled a hodnoty občanů týkající se specifických 

společenských, politických a dalších otázek. Proto by měly být i tyto součásti vzdělávání 

dospělých, poskytované např. odbory, církvemi, místními a regionálními orgány, 

občanskými iniciativami apod. podporovány"(Bílá kniha, str. 83). Bílá kniha v této části 

zároveň zmiňuje propojení médií a vzdělávání, "větší pozornost vzdělávání dospělých by 

rovněž měly věnovat hromadné sdělovací prostředky, zejména veřejnoprávní televize a 

rozhlas, jejichž podíl na těchto činnostech je neúměrně nízký" (Bílá kniha, str. 84). Tento 

přímý odkaz na média veřejné služby v tématu občanského vzdělávání dospělých je 

zajímavý, i protože zjevně v době svého vzniku, autoři Bílé knihy nepovažovali mediální      

a občanské vzdělávání za úzce propojené a naopak je vnímali jako zcela oddělené oblasti.  

Na Bílou knihu navázala Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020,            

ve které je ale občanské vzdělávání zmíněno pouze zcela okrajově v rámci dalšího 

vzdělávání v oddíle strategických priorit v souvislosti s podporou dostupnosti a kvality 

dalšího vzdělávání, „podporovat a rozvíjet práci škol, školských zařízení a knihoven jako 

center celoživotního učení, která poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a studenty, 

ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání (profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací) 

zaměřeného na dospělou populaci, včetně seniorů, a podílejí se na systému uznávání 

založeném na Národní soustavě kvalifikací pro nejrůznější skupiny dospělých“ (Strategie 

2020, str. 23).  
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1.5 Obraz občanského a mediálního vzdělávání ve vzdělávacích 

dokumentech 

 

1.5.1 Vzdělávací a další dokumenty týkající se občanského vzdělávání v ČR 

Spolu se změnou uspořádání státní zprávy v roce 2000 došlo k výraznému přenesení 

kompetencí samosprávám (obcím a krajům). V případě středních škol především krajům. 

Postupně došlo ke změně podpůrných institucí z původních VÚP a NÚOP k NÚV                      

k současnému Národnímu pedagogickému institutu České republiky (NPI).  

RVP vznikly na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). RVP jsou obecně 

závazným rámcem vzdělávacích programů všech typů a oborů škol (předškolních, 

základních, základních uměleckých, jazykových a středních).  RVP stanovují především širší 

rámec pro vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), které musí být v souladu. Obsahují 

především „konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání“ (MŠMT, RVP 2004).  

 

Pro současné kurikulární dokumenty (RVP ZV a RVP G) je občanská i mediální výchova 

průřezovým tématem, které lze pojmout třemi různými způsoby, nebo jejich kombinací: 

1) formou projektové výuky – ať krátkodobého, nebo dlouhodobého.  

2) formu vyučovacího předmětu (povinného, povinně volitelného, volitelného) s vlastní 

časovou dotací v rozvrhu 

3) téma, které je integrováno do ostatních předmětů formou jednotlivých aktivit 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 pak v části 

opatření související s trhem práce specificky pro střední vzdělávání představuje snahu o další 

aktualizaci RVP - „obsahové úpravy rámcových vzdělávacích programů (RVP) v středním 

vzdělávání tak, aby (...) podpořily občanské vzdělávání založené na demokratických 

principech, výchově k uvědomělému občanství, podílení se na veřejných záležitostech              

a respektování lidských práv.“ (Dlouhodobý záměr 2015-2020, str. 26).  

 

V kapitole Vzdělávání pro udržitelný rozvoj dokument představuje záměr o „vyvážení 

ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů tak, abychom dosáhli vyšší kvality 
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života jednotlivce, inkluzívní a prosperující ekonomiky, bezpečné a spravedlivé společnosti, 

a to vše při zachování či dokonce zlepšení životního prostředí pro další generace“ 

(Dlouhodobý záměr 2015-2020, str. 66). Dotýká se tak obecnějších občanských témat opět 

spojených především s aktivním občanstvím a demokratickým vládnutím.  

Kolektiv autorů Dlouhodobého záměru zároveň v textu přiznává, že „nebyla dosud 

systematicky řešena problematika nedostatečného rozvoje klíčových kompetencí dospělých, 

jejich základních dovedností a dalšího občanského vzdělávání“ a definuje záměr MŠMT 

„rozvinout podporu těchto oblastí především s ohledem na nízko kvalifikované a sociálně 

znevýhodněné občany zejména kvůli jejich lepšímu uplatnění na trhu práce“ (Dlouhodobý 

záměr 2015-2020, str. 70).  

V rámci plánu svých úkolů vláda ČR v roce 2016 přijala usnesení o vypracování Koncepce 

občanského vzdělávání. O tom, jak složité a možná specificky politické téma občanské 

vzdělávání je, svědčí fakt, že Základní rámec občanského vzdělávání v ČR vzniká od roku 

2016. Její další verze z 19. 7. 2017 měla být předložena vládě prostřednictvím ministerstva 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Tím, že bylo ministerstvo ke konci roku 

2017 zrušeno, byla agenda převedena na ministerstvo spravedlnosti a Úřad vlády. V dubnu 

2018 proběhlo pracovní setkání zainteresovaných subjektů na úřadu vlády, ze kterého je 

dostupný zápis3, ale to je i poslední informace. Poslední (třetí) zpracovaná verze dokumentu 

obsahovala i harmonogram konkrétních kroků a termínů, které jsou již dávno překročeny. 

Zatím tedy není jasné, zda vůbec a případně kdy bude tento dokument dokončen.  

Na úrovni Poslanecké sněmovny vzniklo asi nejvýraznější usnesení „k podpoře občanského 

vzdělávání u příležitosti 25. výročí obnovení svobodného, samostatného a demokratického 

právního státu na území České republiky a k podpoře rozvoje systému demokratického 

občanského vzdělávání v České republice“, které bylo navrženo poslancem Jiřím Miholou v 

listopadu 2014.  

Česká školní inspekce ve své situační zprávě píše “Občanské vzdělávání představuje 

výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a 

aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na rozvoji demokratické společnosti. (…) 

 
3 Shrnutí ze setkání ke Koncepci občanského vzdělávání ministra spravedlnosti R. Pelikána ze dne 16. 4. 2018, dostupné online dne 5. 

10. 2019 prostřednictvím https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/Obcanske_vzdelavani/Shrnuti-setkani-k-OV-16--4--2018-PK.pdf  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/Obcanske_vzdelavani/Shrnuti-setkani-k-OV-16--4--2018-PK.pdf
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Občanské vzdělávání pomáhá lidem žít v demokracii a demokracii ochraňuje proti 

totalitárním systémům“ (ČŠI, 2016, str. 3, pozn. pod čarou).    

Analýzu občanského vzdělávání dospělých v našem prostředí pak přináší rozsáhlá 

publikační činnost Centra pro občanské vzdělávání (Smékal a kol. 2010), nebo podkladová 

studie Mediální výchova jako průřezové téma Národního ústavu pro vzdělání (JIRÁK 2018).  

O tom, že je občanské a mediální výchova klíčové téma, svědčí i fakt, že v roce 2016 uvádí 

Audit národní bezpečnosti, Ministerstva vnitra v doporučeních pro posílení bezpečnosti 

"Úprava učebních plánů základních a středních škol (posílená výuka občanské gramotnosti 

a zavedení výuky mediální gramotnosti)" (Audit národní bezpečnosti, str. 61).  

 

1.5.2 Strategické dokumenty na úrovni Evropské unie a OECD 

Na úrovni EU vznikla Deklarace a program výchovy k demokratickému občanství 

založenému na právech a odpovědnosti občanů (Rada Evropy), která byla přijata Výborem 

ministrů dne 7. května 1999 a ke které se Česká republika po vstupu do EU přihlásila (Rada 

Evropy 1999).  

V prvním desetiletí nového tisíciletí si jednotlivé státy i instituce v rámci EU uvědomily 

potřebu posílení demokratického občanství a lidských práv a proběhla rozsáhlá jednání mezi 

členskými státy. Výsledkem je Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství 

a lidským právům přijatá Výborem ministrů v rámci Doporučení Výboru ministrů CM/Rec 

(2010) 7. Tato charta má nezávazný charakter doporučení. Česká republika zohlednila 

závěry této charty především v oblasti formálního i neformálního vzdělávání a její 

implementaci na národní úrovni. Dokument odkazuje na základní hodnoty Rady Evropy, tj. 

demokracie, lidská práva a právní stát a rovněž na prevenci porušování lidských práv. V 

obecnější rovině je vzdělání čím dál více vnímáno jako obrana proti rozmachu násilí, 

rasismu, extremismu, xenofobie, diskriminace a nesnášenlivosti. Tato charta zároveň 

definuje potřebu „výchovy k demokratickému občanství a výchovu k lidským právům jakožto 

dvě vzájemně propojené a doplňující se oblasti. Spíše než svými cíli a postupy se liší svým 

zaměřením a rozsahem. Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje především na 

demokratická práva a povinnosti a aktivní účast ve vztahu k občanské, politické, sociální, 

ekonomické, právní a kulturní sféře společnosti, zatímco výchova k lidským právům se 
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zabývá širším spektrem lidských práv a základních svobod ve vztahu ke všem aspektům 

lidského života“ (Charta Rady Evropy 2010, str. 8). 

 

V roce 2010 vešla v platnost i směrnice o audiovizuálních mediálních službách (celým 

názvem „o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb“), směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/13/EU, ze dne 10. března 2010 obsahuje právě potřebu mediálního vzdělávání.  

 

Občanské a mediální vzdělávání se stalo významným tématem i dalších návazných jednání 

ministrů školství členských států a vyústilo v Deklaraci a doporučení Rady Evropy, ke 

kterým se ČR hlásí. V roce 2015 vznikl specifický rezortní dokument - Deklarace ministrů 

školství EU ze 17. 3. 2015 – tzv. Pařížská deklarace, jejím cílem je vytvořit strategický rámec 

evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.  

 

Z jednání ministrů školství států Rady Evropy v dubnu 2016 v Bruselu pak vyšel Model 

kompetencí potřebný k efektivnímu zapojení do demokratické kultury. Ten přímo navazuje 

na Chartu Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům a snaží 

se především rozvinout konkrétní kompetence u mladých lidí v rámci EU. Tento dokument 

popisuje "konceptuální model kompetencí, které si žáci potřebují osvojit, aby se mohli účinně 

zapojit do demokratické kultury a žít ve vzájemném respektu s ostatními v kulturně 

různorodých demokratických společnostech. Cílem modelu je poskytovat informace 

potřebné k rozhodování a plánování ve vzdělávacím procesu, pomáhat vzdělávacím 

systémům účinně připravovat žáky pro život a vychovávat z nich zdatné demokratické 

občany" (Rada Evropy, 2016, str. 9).  

Význam dopadů obou typů občanského vzdělávání se snaží dlouhodobě sledovat Evropská 

komise, která vydává pravidelné zprávy o úrovni občanského vzdělávání (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2017), zároveň je na úrovni Evropské unie sledován aktivní 

občanský přístup (Bryony Hoskins 2006).  

Novým impulzem pro užší spolupráci na evropské úrovni se staly i jsou dvě zásadní politické 

události - Nizozemské referendum a pak především Brexit, který byl mnohými interpretován 

právě jako prohra evropské myšlenky. Často opakovanou argumentací, proč dopadla obě 
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hlasování v neprospěch EU, byla velmi nízká mediální gramotnost, úspěch fake-news a 

dezinformačních kampaní i propagandy spolu s chybějícímu pocit evropské sounáležitosti a 

občanství. Jednotlivé vlády i EU na řadě úrovní (parlament, rada i další součásti) se dále 

snaží zlepšovat vzdělávací programy na formální i neformální úrovni.  

Na úrovni OECD probíhá pravidelné šetření PISA (Programme for International Student 

Assessment), mezinárodní hodnocení studentů, které měří schopnost patnáctiletých dětí 

využívat své dovednosti v čtení, matematice a přírodních vědách ke splnění skutečných 

problémů. V České republice jsme v šetření v roce 2018 dosáhli velice podobných výsledků 

jako v roce 20004. (PROTIVÍNSKÝ, DOKUSILOVÁ 2012) uvádí různá šetření 

hodnotových preferencí v České republice mezi lety 1991 a 2007 a poukazuje na výrazný́ 

pokles hodnoty „politika“, která představuje váhu veřejné či občanské dimenze člověka. 

Klesající trend se projevuje také v dalších evropských zemích, většinou však méně výrazně.  

V roce 2010 OECD publikovalo zprávu o trendech výsledků vzdělávání v jednotlivých 

zemích podle hodnocení PISA 2009 (OECD, 2010b). Výsledky českých žáků v matematice 

i v přírodních vědách vykazovaly největší pokles ze všech sledovaných států, výsledky 

čtenářské gramotnosti vykazovaly jeden z nejvýraznějších poklesů. Podobný pokles ukazuje 

také srovnání podle TIMSS (McKinsey, 2010b). Oproti nadprůměrným výsledkům v 90. 

letech dnes čeští žáci vykazují průměrné výsledky v matematice a v přírodních vědách a 

podprůměrné ve všech oblastech čtenářské gramotnosti (OECD, 2010a), výsledky v oblasti 

znalostí jsou zpravidla lepší než v oblasti praktických kompetencí (OECD, 2007). Zároveň 

právě výsledky šetření TIMSS potvrzují výrazné nerovnosti ve výsledcích například v rámci 

jednotlivých krajů (TOMÁŠEK, BASL, JANOUŠKOVÁ, 2016). 

Jak zjistil výzkum OECD, v průměru jeden z pěti lidí uvádí, že se vůbec nezajímá o politiku 

napříč zeměmi OECD (OECD, 2016). Zájem je nižší mezi mladými, pro které je průměr 

jeden ze čtyř. Zatímco v Dánsku, Německu a Japonsku je zájem relativně vysoký, podíl 

obyvatel, kteří uvádí, že nemají o politiku zájem, je v Chile a Portugalsku přibližně 40%. 

Ve věku 15 až 29 let je ve všech zemích OECD s výjimkou Portugalska, Španělska a Turecka 

nižší zájem než u starší populace. Kromě toho se volební účast v průměru od roku 1990 

snížila z průměrných 77 % v 90. letech na 69 % v 2010. Zatímco v některých zemích, jako 

 
4 Tisková zpráva MŠMT dostupná  https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pisa-2018-cesti-zaci-si-mirne-

polepsili?highlightWords=PISA 

 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pisa-2018-cesti-zaci-si-mirne-polepsili?highlightWords=PISA
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pisa-2018-cesti-zaci-si-mirne-polepsili?highlightWords=PISA
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jsou skandinávské země (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko), Maďarsko, Irsko nebo 

Nizozemsko, počty hlasujících zůstaly víceméně stabilní, právě u nás, ve Francii, na 

Slovensku a ve Slovinsku klesl zájem asi o 20 procentních bodů (srovnej OECD, 2017).  

Podobné výstupy obsahuje i analýza Auditu národní bezpečnosti a výstupy České školní 

inspekce, pokud bude tento trend nadále pokračovat, znamená to, že dlouhodobě bude klesat 

počet lidí, kteří rozhodují o celkovém politickém směřování země. Jak OECD uvádí, nejedná 

se pouze o situaci v ČR, ale tento trend se projevuje i v řadě dalších zemích. Jednotlivé země 

ale i EU a OECD si uvědomují i potenciální rizika, která jsou s tímto procesem spojena a  

snaží  se na úrovni politiky, specificky vzdělávací politiky i jednotlivých veřejných kampaní, 

aktivněji začlenit občanské a mediální vzdělávání do základního i návazných kurikulí. Stejně 

tak se snaží Evropská komise i parlament motivovat mladé lidi například ke stážím i řadě 

dalších aktivit a přiblížit tak politiku a aktivní občanství. Zapojují se i další aktéři, jako jsou 

vědecké instituce, nevládní organizace i konkrétní představitelé, například zástupci 

v Evropském parlamentu. I přes tyto konkrétní aktivity je podle dat Eurostatu vnímání a 

zájem o politiku v české populaci ve věku 16 let+ ve srovnání s ostatními zeměmi EU 

jednoznačně podprůměrný (srovnej EUROSTAT 2017).  

Na základě výsledků PISA 2012 vznikla samostatná zpráva týkající se přístupu studentů k 

informačním a komunikačním technologiím (ICT) a jejich využívání. Tato zpráva nazvaná 

"Studenti, počítače a učení, vytváření spojení" (OECD 2015) popisuje jak rozdílné přístupy 

a dostupnost znalostí může být - což se souhrnně označuje jako „digitální propast“ - která se 

vztahuje k sociálně-ekonomickému postavení studentů, pohlaví, zeměpisné poloze a škole, 

kterou dítě navštěvuje. Zpráva zdůrazňuje význam posílení schopnosti studentů porozumět 

digitálním textům. Zkoumá také vztah mezi přístupem k počítači ve školách, používáním 

počítače ve třídách a výkonem v dalším hodnocení PISA. To, co zpráva zároveň ukazuje, je 

fakt, že všichni studenti musí mít  nejprve základní dovednosti a znalosti v oblasti čtení a 

matematiky, aby se mohli plně zapojit do hyperpropojených, digitalizovaných společností 

21. století.  

Jak píše Fuster, spoluautor zprávy OECD „Citizenship and education in a digital world“, 

s nárůstem celkové digitalizace společnosti se zvyšují i dopady „falešných zpráv“ (fake-

news) a roste význam digitální gramotnosti občanů. Znalost „digitálního čtení“ je nejen 

schopnost plánovat a provádět vyhledávání v digitálních zdrojích, ale především hodnotit 
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užitečnost informací a být schopen posuzovat důvěryhodnost zdrojů. Z výsledků PISA 2012 

v rámci zemí OECD však vyplynulo, že pouze 8 % dospívajících ve věku patnácti let je 

schopno samostatně a efektivně sledovat online informace z více zdrojů, vyhodnocovat je a 

posoudit jejich důvěryhodnost a užitečnost. Tyto výsledky tedy jasně ukazují, že je nutné 

výrazně posílit rozvoj digitálních dovedností studentů, především online čtení a také jejich 

schopnost vytvářet a sdílet digitálního obsah. Kromě toho je nutné zvýšit povědomí studentů 

o tom, co je vhodné sdílet a jak – tedy posílení obecnějších občanských postojů a rozvoj 

etičtějších (digitálních) postojů a chování (FUSTER 2017).  

Fuster dále uvádí, že poslání učitelů a škol je poskytovat studentům občanské a politické 

znalosti potřebné pro dospělý život, což dnes vyžaduje více pozornosti než kdy jindy. Ve 21. 

století to vyžaduje i změnu zaměření směrem k digitálnímu demokratickému občanství. 

Zároveň rozvoj dovedností a postojů, které s ním souvisí. Udržování demokratických 

institucí a sociálních vztahů v čase závisí na tom, jak podporujeme a povzbuzujeme mladé 

lidi, aby se stali aktivními a angažovanými občany, a to jak online tak offline (FUSTER 

2017).  

V návaznosti na Chartu Rady Evropy (GOLLOB, KRAPF, WEIDINGER, 2012) hovoří o 

potřebě vytvořit v rámci školy celkově demokratické prostředí a nejen v rámci vzdělávání, 

ale i na všech ostatních úrovních jako jsou žákovské parlamenty a další participativní 

demokratické struktury.  

Vzniká tak přirozené – zažívané demokratické prostředí, které následně formuje k dalšímu 

aktivnějšímu zájmu o politiku, demokracii a lidská práva. Právě z těchto důvodu se jednotliví 

aktéři snaží motivovat především mladé lidi k zapojení do občanských aktivit. To se děje jak 

na úrovni konkrétních evropských institucí tak i dalších hráčů. Aktuálním příkladem v České 

republice je Active Citizens Fund, jehož cílem je posílení občanské společnosti, aktivního 

občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je realizován v rámci Fondů EHP a 

Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré 

vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu5. 

 

 
5 https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nenapadny-puvab-demokracie/active-citizens-fund/ 

https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nenapadny-puvab-demokracie/active-citizens-fund/
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1.6 Občanské a mediální vzdělávání na středních školách 

Z hlediska rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia je občanské vzdělávání realizováno 

na několika úrovních. Z hlediska RVP pro gymnázia je občanské vzdělávání součástí oblasti 

Člověk a společnost v RVP pro obory středního odborného vzdělávání jsou součástí průřezového 

tématu Občan v demokratické společnosti i jako forma společenskovědního vzdělávání.  

„Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním 

vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou 

i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností 

a praktickou zkušeností žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, 

posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do 

současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní 

identity žáka. Oblast přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních 

hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním 

principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické 

společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a 

jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých 

generací i současnosti“. (Metodický portál rvp.cz)6 

Na úrovni gymnázií (RVP G) není zařazen společenskovědní základ v průřezovém tématu 

„Výchova demokratického občana“, tedy nejvíce styčných ploch občanského vzdělávání je s 

průřezovým tématem Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

Multikulturní výchova.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ je členěn do těchto 

tematických celků: Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Občan ve státě, Občan a právo, 

Mezinárodní vztahy, globální svět, Úvod do filozofie a religionistiky. A dále je doporučené 

zařadit i obory Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce (dle RVP G).  

Dle MŠMT má vzdělávání na gymnáziích (čtyřletých  i na vyšším stupni víceletých gymnázií) 

žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky 

vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy 

terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. MŠMT specifikuje konkrétní 

 
6 https://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=59370&view=3711&block=24595 

 

https://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=59370&view=3711&block=24595
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cíl občanského vzdělávání tj. „připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i 

osobnímu uplatnění“ (MŠMT 2016, str. 2). 

Na úrovni Rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné školy (RVP SOV) je 

občanské vzdělávání uplatňováno na několika úrovních. Je obsaženo ve vzdělávací oblasti 

Společenskovědní vzdělávání a průřezovém tématu Občan v demokratické společnosti. 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 

demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování 

občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání 

odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen 

společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým 

vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, 

otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. 

Autoři zprávy (MŠMT, 2016) navazují na práci (GOLLOB, KRAPF, WEIDINGER, 2012) 

vycházející z Charty Rady Evropy, která definuje potřebu, aby škola byla v oblasti 

demokracie zaměřena na 3 oblasti: 

▪ Vzdělávání/výchovu „o“ demokracii a lidských právech – rovina 

vzdělávacího obsahu, 

▪ Vzdělávání/výchovu „v“ prostředí demokracie a lidských práv – škola 

jako „laboratoř“ demokracie, 

▪ Vzdělávání/výchovu „pro“ demokracii a lidská práva – uplatnění v 

místní komunitě a osobní zapojení do veřejného dění. 

 

V článku Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR 

(STRAKOVÁ, SIMONOVÁ 2013) se autorky zabývaly dopady stratifikace na utváření 

občanských postojů a vztahů mezi jednotlivými faktory (typy škol, aspekty výuky, 

socioekonomický status a složení žáků školy) a postoji k volbám, občanské angažovanosti, 

angažovanosti v rámci školy a k právům menšin. Jejich výsledky ukazují, že v případě voleb je 

postoj žáků „primárně ovlivněn socioekonomickým statusem na úrovni žáka a složením žáků 

školy. Zároveň se významně projevuje výchovné působení školy – podpora diskuse a nezávislého 

úsudku žáků“. Z hlediska politické participace se „nejvýrazněji projevuje vliv mikrosystému 
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(rodina, škola) jako nejvýznamnějšího faktoru politické socializace“. Analýzy dále ukázaly 

„významné rozdíly mezi žáky jednotlivých typů studia v postojích k právům menšin a k volbám, 

menší rozdíly jsou patrné také v postoji ke školní angažovanosti“ (…) „v postojích žáků 3. 

ročníků různých typů škol panují značné statisticky významné rozdíly. Nejpozitivnější postoje 

projevují studenti gymnázií, naopak nejvíce negativní postoje pozorujeme u žáků odborných škol 

bez maturity“ (STRAKOVÁ, SIMONOVÁ 2013, str. 42). To, co se opět ukazuje jako 

rozhodující jsou především „výchovné postupy školy“ nikoliv složení žáků jednotlivých škol.  

Autorky proto doporučují, že by „školy by se měly významněji než dříve zaměřit na formování 

občanských postojů s tím, že budou budovat klima, které formování občanských postojů 

podporuje“ (STRAKOVÁ, SIMONOVÁ 2013, str. 44).  

 

Česká školní inspekce v roce 2016 realizovala rozsáhlé šetření týkající se občanského vzdělávání 

na základních a středních školách. Výsledkem je tematická zpráva České školní inspekce (ČŠI, 

2016). Její část týkající se středního školství vznikla dotazníkovým šetřením na 311 středních 

školách (celkem 17,75 % z celkového počtu SŠ) a následnou prezenční inspekční činností na 75 

SŠ (4,28 % z celkového počtu SŠ).  

 

Z hlediska souvisejících dat je asi nejvíce alarmující, že čeští žáci podle výsledků studie 

„Doing Better for Children“ mají oproti ostatním žákům z ostatních 25 srovnávaných států 

OECD, nejméně rádi školu (OECD, 2009). Zároveň podle PISA 2009 vykazovali čeští žáci 

nejvýraznější pokles zájmu o čtení (OECD 2010b). Přibližně 25 % patnáctiletých českých 

žáků nedosahuje ani druhé úrovně čtenářské gramotnosti podle PISA, která je základním 

předpokladem pro další akademickou kariéru a z našeho pohledu také klíčovou pro 

plnohodnotnou občanskou participaci. 

V roce 2018 při dalším sběru dat pro PISA byl na čtenářskou gramotnost kladen detailnější 

důraz, a výzkum tak přinesl i přesnější data, například podle různých typů zřizovatelů škol 

a to jak na úrovni základních školách, tak na víceletých gymnáziích, čtyřletých gymnáziích, 

středních odborných školách s maturitou i bez maturity, dosáhly v celkovém srovnání 

veřejné školy výsledků statisticky významně lepších než školy soukromé či církevní. 

Zároveň se potvrzují informace vyplývající z více zdrojů, totiž, že existuje velká rozdílnost 

regionů, kde je větší procento žáků a studentů ohroženo studijním neúspěchem.  
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Rozdílnost regionů ale i obecnější problémy nerovností v rámci českého vzdělávání se 

stávají čím dál tím větším problémem. Jako výrazný problém jej identifikovali již 

(MATĚJŮ, STRAKOVÁ, VESELÝ 2010) a jak uvádí (PROKOP 2019) ve své populárně 

pojaté eseji Slepé skvrny, situace se rozhodně nelepší, naopak i přes řadu politických 

proklamací, spíš prohlubuje. Zcela aktuální dopad nerovnosti ve vzdělání ukázala krize 

během nouzového stavu způsobeném onemocněním Covid-19, kdy výuka musela přejít do 

distančního charakteru.  

Jak uvádí ve svých zjištění ČSI „v přibližně tisícovce škol však třetina žáků s učiteli online 

nekomunikuje a ve zhruba sto školách není do online distančního vzdělávání vůbec zapojena 

více než polovina žáků. Hlavní příčinou nekomunikace žáků je buď absence IT vybavení nebo 

nedostatečné připojení k internetu. Významným faktorem pak je také nízká motivace 

některých žáků ke vzdělávání nebo nižší podpora ze strany jejich rodičů, kteří samozřejmě 

musí řešit i řadu jiných pracovních či osobních záležitostí. Nejsložitější situace je v tomto 

směru v regionech s nízkým socioekonomickým statusem a zejména ve vyloučených 

lokalitách. Velmi pozitivním faktem však je, že i v těchto územích se školy snaží distanční 

vzdělávání žáků nějakým způsobem realizovat a hledat cesty, jak jim úkoly předat či 

zpřístupnit a jak s nimi komunikovat“ (ČŠI, 2020).   

Dá se předpokládat, že dlouhodobější ekonomické dopady, které budou z této krize vyplývat 

budou silně dopadat právě na skupiny, které již nyní mají nejnižší ekonomicko-sociální 

status. To může vést k ještě nižší motivaci ke vzdělání. Stát, ale i jednotliví zřizovatelé by 

měli tuto situaci systémově začít urychleně řešit, protože jinak hrozí, že se bude dále 

prohlubovat a bude růst část současných studentů s velice nízkou úrovní vzdělání, spojenou 

s demotivací se zlepšovat. Jak uvádí (PROKOP 2019) dlouhodobé neřešení sociálně-

ekonomických patologií vede k celkově vyšším nákladům v budoucnu.  

Z hlediska širších kontextů občanského vzdělávání jsou zajímavé výsledky výzkumu 

(PROTIVÍNSKÝ, DOKUSILOVÁ 2012), který popisuje změnu vnímání hodnoty „politiky“ 

a posun od roku 2007. Tehdy byla „politika“ považována za spíše nedůležitou až zcela 

nedůležitou. Z hlediska postojů mladých rostla pouze preference vykazují pouze hodnoty 

„přátelé“ a „volný čas“. 

PRUDKÝ nabízí komplexnější pohled a méně jednoznačné výsledky. V pravidelných 

šetřeních Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) mezi lety 1990 a 2008 rostl význam 
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hodnot „Pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti“ a „Prosazovat politiku mé strany, 

hnutí“, naopak klesal význam hodnoty „Být dobře informován o dění u nás a ve světě“ 

(PRUDKÝ et al., 2009). Jak ale uvádí Protivínský, „přehled o dění ve společnosti je však 

nezbytným předpokladem konstruktivní a odpovědné participace, lze si oprávněně klást 

otázku, co tento rozpor signalizuje“ (PROTIVÍNSKÝ, DOKUSILOVÁ 2012, str. 16). 

 

Tyto obecnější postoje mladých lidí se samozřejmě manifestují i ve vztahu ke škole, 

volnočasovým aktivitám apod. Malé zapojení a nezájem mladých lidí o politiku vychází 

z celkového menšího zapojení české mládeže do občanských aktivit. Školy přitom mohou 

být důležitým prostorem pro osvojení a získání demokratických a participativních zkušeností 

na úrovni školní samosprávy, které jsou demokratickým modelem i praktickou znalostí a 

zapojením do správy věcí, a mohou tak vést k většímu zájmu i zlepšení celkového klimatu 

školy a širší komunity. V celoevropském srovnání mají čeští žáci výrazně slabší pocit 

evropské identity a sounáležitosti k Evropě než jejich vrstevníci z ostatních evropských zemí. 

Tato data potvrzují i výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 -15 let (BOCAN a 

kol 2011) ve zkoumané věkové kategorii je zájem o politiku jako prioritu zcela výjimečný. 

Zároveň tento zájem projevují především děti z rodin, kde alespoň jeden z rodičů má 

vysokoškolské vzdělání.  

Chybějící pozitivní vztah k Evropě je tématizován i v rámci materiálů a doporučení (MŠMT 

2016), které uvádí v potenciálních příležitostech pro rozvoj občanského vzdělávání využití 

Evropského rámce pro vzdělávání k demokratické kultuře, který přijala Rada Evropy v dubnu 

2016. Všechny tyto vyjádřené snahy ovšem naráží i na paradox ve veřejném i mediálním 

kontextu, kdy velká část politiků projevuje ambivalentní, nebo kritický vztah k Evropě a 

evropským institucím. Případně oscilují v kritickém tónu a využívají populistická prohlášení pro 

vysvětlení vlastních osobních problémů, nebo selhání. Právě tato nejasná pozice k našemu 

blízkému i vzdálenému okolí a Evropské unii pomáhá vytvářet u žáků pocit, že nejsme součástí, 

případně nemůžeme rozhodovat a vede u žáků k výrazně nižšímu chápání evropské identity.  

 

V rámci mezinárodního výzkumu ICCS 2009 byly sledovány základní oblasti, tj. znalosti z 

občanské výchovy, postoje k demokracii, názory na občanství a roli občana v soudobé 

společnosti, postoje k rovnosti mužů a žen, k menšinám a přistěhovalcům, důvěra v instituce a 

pocit národní identity, občanské chování a předpokládané občanské aktivity v dospělosti, školní 
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a mimoškolní aktivity žáků spjaté s občanstvím, školní klima a výuka občanské výchovy ve 

školách a postoje k náboženství. Země v rámci Evropy se pak ještě zapojili do rozšiřující části, 

která zkoumala znalosti a vztah žáků k Evropě i Evropské unii. Znalosti českých žáků vyšli jako 

nadprůměrné, i když došlo k určitému zhoršení oproti předchozímu výzkumu z roku 1999. 

Problematické ovšem je, že u českých žáků je na základě dat ICCS nižší zájem aktivně se podílet 

a zapojit se do politického života. 

 

Podle dat ČŠI ze středních škol, ředitelé škol vnímají jako zásadní cíle především ujasnění 

postojů (88,5 %), hodnot (80,9 %), rozvoj znalostí (75 %), osvojení kompetencí (67,8 %) a 

rozvoj dovedností (53,6 %).  

 

Graf 3 - Cíle sledované řediteli SŠ zařazením občanského vzdělávání do ŠVP 

 

Data dle: ČŠI 2016 

 

Jak dále tematická zpráva uvádí, volba konkrétních témat občanského vzdělávání odpovídá 

ve většině středních škol cílovému zaměření vzdělávací oblasti podle RVP pro gymnázia a 

pro obory středního odborného vzdělávání. Potvrzuje se, že pro většinu středních škol je 

stále přirozenější „rozvíjet znalostní i postojovou složku občanského vzdělávání než 

příslušné související dovednosti, pro které je třeba častěji volit činnostní formy vzdělávání“.  

Z šetření ČSI 2016 vyplývá, že ve skoro 20 % škol nebyla začleněna některá klíčová témata 

pro úspěšné zapojení žáka do demokratické společnosti, která jsou formulována v rámci 

RVP jako priorita občanského vzdělávání. Mezi takto opomíjená témata patří například 

podpora demokratických hodnot, prevence extremismu i respekt ke kulturním odlišnostem. 
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Zároveň více než 20 % škol v kurikulu neměla obsažena témata týkající se aktivního přístupu 

k lidským právům. Podobně vysoké počty škol se nevěnovaly mediální výchově a ICT.  

Naopak velice pozitivně ČŠI hodnotila zařazení témat týkajících se odpovědného přístupu k 

životnímu prostředí (94,1 %), prevenci kriminality a šikany (92,8 %) a odpovědného přístup 

k financím (92,4 %) (ČŠI, 2016). 

 

Naprosto zásadní v celém tématu občanského vzdělávání je osobnost učitele. Protože jeho 

osobnost a přístup k jednotlivým tématům může hrát zcela kritickou úlohu. V tomto 

kontextu jsou zajímavá data, které zpráva ČŠI přináší z hlediska učitelů občanského 

vzdělávání, kde jednoznačně vychází že v 99,7 % mají největší vliv na celkové aspekty 

občanského vzdělávání právě učitelé těchto předmětů.  

 

Graf 4 – Největší vliv na občanské vzdělávání ve SŠ 

 

Data dle: ČŠI 2016 

Pozn. je zajímavé, že zřizovatelé jsou buď obsaženi v rámci skupiny „metodických orgánů 

školy“, nebo zcela chybí. 

 

Právě z důvodu takto významné role je důležité zjistit, kdo vlastně učitelé těchto předmětů 

jsou. Více jak 55 % učitelů, kteří téma občanského vzdělávání vyučují, mají praxi 21 let a 

delší. Jedná se tedy o zkušené pedagogy. Zároveň se také dají tato data interpretovat, že cca 

40 % pedagogů získávalo své pedagogické vzdělání před více než 21 lety a 19 % před více 

než 31 lety. Podle dat ČŠI7 průměrný věk učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů byl 

 
7 http://www.csicr.cz/html/Vyrocni_zprava_CSI_2016_2017/resources/_pdfs_/VZ_CSI_2017_web_new_109.pdf 
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v roce 2016/2017 46,9 let, odborných teoretických předmětů 48,7 let a praktického 

vyučování 48,4 let.  

 

Graf 5 – Pedagogická praxe učitelů OV ve SŠ 

 

Data dle: ČSI 2016 

 

Pro srovnání uvádím i celková data za rok 2016/2017 dle ČŠI 

 

Graf 6 – Pedagogická praxe učitelů

 

Data dle: ČŠI 2016 
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To je zároveň v určitém kontrastu s deklarovanou potřebou škol i žáků zaměřit se kromě 

občanských a politických znalostí i na rozvoj jejich digitálního demokratickému občanství 

(Srovnej FUSTER 2017).  

Dá se předpokládat, že se zvětšuje rozdíl mezi každodenní realitou žáků a učitelů, přístup a 

každodenní používání technologií i informačních zdrojů. Jak uvádí zpráva ČŠI, 70 % učitelů 

občanského vzdělávání na středních konstatuje, že se jim „nedaří ve výuce žáky SŠ 

dostatečně motivovat, podpořit jejich samostatnost a vést je k sebehodnocení, zapojit je do 

aktivit a úvah, vzbudit zájem o politické dění, odstraňovat přetrvávající předsudky a 

netoleranci, prohloubit pocit občanské odpovědnosti žáků či v některých případech změnit 

jejich asociální chování a postoje“ (ČŠI, 2016, str. 31). 

Je tedy otázkou, jak se může s tématy vyrovnat generace pedagogů ve věku 50+ let bez 

výrazné podpory na úrovni kvalitního DVPP a metodických podkladů? Vytváří to příležitosti 

pro rozvoj, projektovou výuku i další možnosti, ale zároveň to zvyšuje nároky na pedagogy. 

Velká část zdrojů i obsahu se přesunula do digitálního prostředí a je potřeba osvojit si zcela 

nové kompetence a i dovednosti. S tím mají problém nejen školy, ale například velké 

mediální domy, protože se zcela mění struktura médií i jejich dopad.  

Podle dat ČŠI 58,6 % učitelů a učitelek ve středních školách uvedlo, že se v kontextu 

občanského vzdělávání neúčastní DVPP v míře, kterou by považoval/a za dostatečnou z 22,9 

% uvedl/a, že se neúčastnil/a žádného DVPP. 

To se znovu potvrdilo i nyní během nouzového stavu v důsledku onemocnění covid-19, kdy 

pro část pedagogů byla potřeba okamžitě přejít do zcela jiné formy výuky např. distanční 

online výuky. Pro část z nich se jednalo o náročný proces, protože tyto způsoby běžně 

nevyužívají.  

Bude potřeba přesněji vyhodnotit dopady i možné přínosy této krize v rámci školství a 

připravit další rozvoj adekvátních dalších vzdělávacích programů pro učitele. MŠMT i další 

instituce přišly s řadou podpůrných zdrojů a projektů jako je například #nadalku8 - online 

rozcestník MŠMT s nástroji pro online vzdělávání, který si klade za cíl nabízet „inspiraci, 

aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku“ a „pomáhat učitelům učit“. Otázkou 

 
8 https://nadalku.msmt.cz/cs 

https://nadalku.msmt.cz/cs
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ale je, zda jsou další digitální zdroje pro starší generace učitelů obecně přístupnou formou 

jejich vzdělávání. 

 

Naprostá většina učitelů na středních školách dle zjištění ČŠI v rámci výuky občanského 

vzdělávání nejvíce využívá vlastní výukové materiály (95,7 %), materiály z internetu (90,1 %) 

a primární textové dokumenty jako je Ústava nebo Všeobecná deklarace práv a svobod (86,5 

%), mediální zdroje (75 %) učebnice (74,3 %) a učební materiály veřejných institucí, NNO a 

dalších subjektů (50,3 %). Struktura zdrojů je přehledně znázorněna v grafu materiálů 

k uskutečnění cílů OV.  

 

Na následujícím grafu představuji využití zdrojů z pohledu učitelů / učitelek (červené sloupce) 

a následně dle četnosti jejich využití opět z pohledu učitelů a učitelek (ostatní barvy). 

 

Graf 7 – Využití materiálů k uskutečnění cílů obč.vzdělávání a četnost jejich užití 

 

Data dle: ČŠI 2016 
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Graf 8 – Srovnání preferované podpory pro realizaci obč. vzdělávání (učit. a ředit.) 

 

Data dle: ČŠI 2016 

 

Graf 8 uvádí preferovanou podporu z pohledu učitelů, učitelek a ředitelů a ředitelek. Je ovšem 

paradoxní, že 82 % (ředitelů/ředitelek) respektive 80 % (učitelů/učitelek) uvádí, že by využili 

výukové materiály a učebnice / pomůcky, když z předchozích dat vyplývá že jen 50,3 % takové 

materiály využívá a zároveň 59,7 % učitelů a učitelek uvádí, že tyto zdroje využívá pouze 

příležitostně. Je škoda, že ČŠI tento rozpor dále neřeší. Je otázka, zde současná existující nabídka 

výukových materiálů i metodické podpory je vůbec učitelům a učitelkám stejně jako ředitelům 

a ředitelkám škol známá a dostupná. 

Ze zprávy vychází ale i další rozpor týkající se samotné výuky a způsobu ověřování znalostí a 

dovedností žáků. V některých formách ověřování respondenti vykazují i 19% rozdíly. Je tedy 

jasné, že vnímání učitelů/učitelek a ředitelů/ředitelek je odlišné. Vzhledem k tomu, že pro 

kontakt s žáky a žákyněmi jsou klíčoví právě učitelé a učitelky, blíží se jejich pohled blíž realitě. 

Také ukazuje, že část úkolů i hodnocení se přesouvá do domácích úkolů nebo jiných forem 

samostatné činnosti nebo aktivit žáků a žákyň.  
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Graf 9 – Způsoby ověřování znalostí a dovedností žáků ve SŠ v obč. vzdělávání 

 

Data dle: ČŠI 2016.  
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1.7 Formy a metody občanského a mediálního vzdělávání ve středním 

školství 

Zpráva MŠMT upozorňuje na to, že vzdělávání na středních školách je často orientováno 

primárně na potřeby pracovního trhu. Je ovšem „potřeba si uvědomit, že každý žák je také 

občanem, proto je potřeba jej připravovat i na tuto oblast života“ (MŠMT 2016).  

Z hlediska změn a revizí RVP je opět akcentována potřeba posunu od „pasivního přijmu 

informací k aktivnímu občanství“, tedy k vyššímu konkrétnímu a zcela praktickému 

zapojení. Stejně tak k výraznějšímu provázání a kontextovému propojení jednotlivých témat 

do „integrovaných tematických okruhů“.  

(GOLLOB, KRAPF, WEIDINGER, 2012) zdůrazňují potřebu výchovy k demokratickému 

občanství a výchovu k lidským právům a to především na „zažité úrovni“ tedy potřebu 

praktického porozumění na základě svých vlastních zkušeností. Tato příležitost je ideální 

právě v rámci procesu vzdělávání a v rámci struktur škol, který by měl být prostorem pro 

přípravu na používání lidských práv v reálném životě. Cílem je, aby žáci nejen znali svá 

lidská práva a rozuměli jim, ale aby si jich rovněž vážili a na základě školní výuky a 

praktických zkušeností ze školního života je dokázali s jistotou uplatňovat v reálném životě. 

Což představuje velký krok vpřed v porovnání s tradičnější koncepcí občanské výchovy 

založené čistě na poznatcích. Koncept výchovy k demokratickému občanství a výchovu 

k lidským právům (VDO/VLP) se obrací k žákům jako k odborníkům a uznává jejich zájmy 

a zkušenosti z každodenního života a zaujímá celostní přístup k výuce a učení.  

 

Autoři  (GOLLOB, KRAPF, WEIDINGER, 2012) také popisují měnící se roli učitelů a 

učitelek, kterou formulují do tří principů: 

− výuka „o“ demokracii a lidských právech, 

− výuka „k“ demokracii a lidským právům, 

− výuka „v“ prostředí demokracie a lidských práv. 

 

Z hlediska konkrétních forem a metod je občanské a mediální vzdělávání komplexním 

tématem. Na úrovni střední škol jsou zajímavé výsledky z inspekční zprávy České školní 

inspekce (ČŠI, 2016) tematické zprávy MŠMT, ale i vlastních hodnotících zjištění škol a 

dostupná data neziskových organizací a dalších aktérů. 
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Problém vzdělávání i učení je, že se jedná o vysoce komplexní proces, který pracuje 

s potřebou, kterou odhadujeme, že v budoucnu vznikne a zároveň v současných podmínkách 

a snahou o konsensus na kurikulu, které by žáci měli umět. Asi nejjednodušším příkladem 

z našeho prostřední na úrovni konkrétní znalosti je výuka cizích jazyků v socialistickém 

Československu a následná reálná potřeba o několik let později po roce 1989. Podobná 

situace je dnes například v oblasti ICT dovedností. Kdybych použil vojenskou terminologii, 

připravujeme se na minulou, nebo budoucí válku? Konkrétní budoucí potřeby se nám jeví 

jen v nejasných konturách.  

Z celkového počtu škol, které byly ve vzorku škol pro Tematickou zprávu, Občanské vzdělávání 

ČŠI jen 20 % zařadilo celé téma občanského vzdělávání pouze do jednoho předmětu. V této 

skupině škol (20 % z celkového počtu) pak 55,6 % do občanské výuky, významně méně často 

do občanského a společenskovědního základu (15,9 %) a následně do dějepisu nebo do jiných 

předmětů např. český jazyk, zeměpis nebo v rámci odborných předmětů.  

Téměř 80 % středních škol pojímá občanské vzdělávání interdisciplinárně tj. začlenily jednotlivá 

témata do několika různých předmětů jako průřezové téma. Ve více než polovině středních škol 

byla dílčí témata občanského vzdělávání zahrnuta do různých jiných předmětů, například do 

ekonomiky, do přírodopisu, do biologie, informatiky a práva, v závislosti na oborovém zaměření 

školy. Nejčastější kombinací předmětů s tématy občanského vzdělávání byla občanská výchova, 

dějepis a český jazyk.  

Graf 10 – Začlenění témat obč. vzdělávání do předmětů ve SŠ

 

Dle dat: ČŠI 2016 
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Ukazuje se, že pro střední školy je snazší rozvíjet znalostní i postojovou složku občanského 

vzdělávání než příslušné související dovednosti, pro které je třeba častěji volit činnostní 

formy vzdělávání, což dlouhodobě odpovídá i výsledkům dalších šetření nejen v oblasti 

občanského vzdělávání.  

Jak zpráva MŠMT tak i ČŠI uvádí, že v české společnosti je široce zastoupený názor, že 

„politika do školy nepatří“. Do školy nepatří indoktrinace, ale naopak politická témata do 

školy z podstaty patří. Je potřeba jasně formulovat potřebu otevření politické diskuse, 

formulování argumentů i postojů a právě možnost žáků pochopit i si co nejvíce prakticky 

vyzkoušet a zažít aktivní participaci i demokratické principy.  

Obecnými podmínkami ve škole by mělo být bezpečí, příznivé sociální klima, partnerství 

mezi učiteli a žáky, úcta, tolerance, respekt, morálka, spolupráce, empatie, práce se zpětnou 

vazbou, otevřenost, informovanost, transparentnost, již zmíněna spoluúčast žáků na životě 

školy i dobrý vztah s rodičovskou komunitou a širší komunitou kolem školy.  

Jednou z nejpřirozenějších forem jak obecně nízké zapojení žáků do politického života na 

nejpřirozenější úrovni školy,  jsou žákovské samosprávy (žákovské parlamenty). V tomto 

kontextu je velice zajímavé srovnat data (BUCVANOVÁ, PROTIVÍNSKÝ 2015). Přestože 

se jedná o data týkajících se základních škol představují poměrně zajímavý obraz žákovské 

participace. Autoři oslovili celkem 4095 základní škol, ze kterých se do výzkumu zapojilo 

1051 škol (26%).  

 Graf 11 – Počet zapojených žáků ZŠ                          Graf 12 – Počty školních parl. v zapojených ZŠ 

                          

Data dle (BUCVANOVÁ, PROTIVÍNSKÝ 2015)9 

 

 
9 Pozn. dle zveřejněných dat součet je jen 99 %, chyba nejspíš vznikla zaokrouhlením.  
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Z toho vzorku (1051 škol / 26 %) má nějakou formu školního parlamentu 55 % škol. Dá se 

předpokládat, že počet škol, které se zapojili do výzkumu koreluje s tím, že tyto školy spíš 

mají školní parlament.  

Samozřejmě nejde pouze o fakt, že školy formálně mají školní parlament, ale i o jeho 

skutečné fungování a zapojení konkrétních žáků do demokratického procesu. S tím tedy 

souvisí i otázka jak jsou školy spokojené s jeho fungování.  

 

Graf 13 – Spokojenost s fungováním školních parlamentů  

 

Data dle (BUCVANOVÁ, PROTIVÍNSKÝ 2015)10 

 

Jak vyplývá z dat ČŠI a MŠMT ze středních škol, žákovské parlamenty jsou zastoupeny na 

více než 33 % škol. Přibližně 10 % škol zároveň umožňuje nějakou další formu participace 

studentů například zastoupení v studentské samosprávě, nebo žákovské radě školy, což 

umožňuje 7 % škol. Nejedná se, ale pouze o demokratické řízení školy. Ředitelé v cca 5 % 

škol pracují i se zpětnou vazbou ze strany žáků formou besed, diskusí nebo školních anket.  

Překvapivé je, že další samostatné aktivity vycházející přímo ze strany žáků (jako jsou školní 

časopisy, studentské televize, školní intranet nebo studentský facebookový profil apod.) 

existují pouze na 1,3 % středních škol.  

Nejvíce zapojení žáků tak probíhá ve formě spolurozhodování o fyzickém prostoru jejich 

třídy cca 90 % žáků, 75 % žáků se podílí na spolurozhodování o exkurzích a školních 

výletech, cca 60 % pak na vzhledu školy a 40 % spolurozhoduje o projektových dnech. 

 
10 Pozn. dle zveřejněných dat součet je jen 99 %, chyba nejspíš vznikla zaokrouhlením.  
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Pouze 20 % žáků se mohlo podílet na výběru některých učebních materiálů a pouze 10 % na 

zapojení školy do dalších aktivit mimo školu, jako jsou soutěže, charitativní akce apod.  

Tato data tedy potvrzují, že vedení škol vnímá potřebu a význam zapojování žáků do 

rozhodovacích procesů v rámci školy, ale zároveň je i patrné, že jsou oblasti, kde stále 

přetrvává jistá nedůvěra a raději centralizované rozhodování bez participace žáků.  

Graf 14 - Konkrétní formy a metody občanského vzdělávání ve středních školách 

 

Data dle: ČŠI 2016 

 

Jedním z nejzajímavějším souborem dat jsou i výzkumy, které pravidelně přináší aktéři 

z neziskového sektoru, konkrétně organizace Člověk v tísni. Ta od roku 2007 provádí 

pravidelná šetření a průzkumy11 pro zjištění postojů, názorů a trendů změny mezi mladými 

lidmi. Cílem je například zjištění životního stylu mladých lidí, jejich vztah k lokálním i 

globálním problémům nebo informační zdroje, které sledují. Kromě specificky zaměřených 

dat k jednotlivým tématům jsou k dispozici i výsledky ze Studentských voleb, které 

pravidelně Člověk v tísni organizuje ve spolupracujících školách. Cílem voleb je, "aby se 

studenti středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s 

principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Pořádáním 

 
11 Dostupné online [cit. 1.5. 2020]  https://www.jsns.cz/projekty/pruzkumy-a-setreni 
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Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství 

budoucích prvovoličů"12. Z hlediska dat se jedná o velice zajímavou sondu do politických 

postojů, názorů i pozic nejmladší generace. Tedy generace, která jen za několik let bude 

aktivně spolurozhodovat v reálných volbách. A zároveň generace, u které klesá ochota se 

zapojovat a vůbec politiku sledovat. To, co je na souboru dat zajímavé, je sledování postojů 

žáků a žaček ve vztahu k jednotlivým typů škol. 

 

Z hlediska mediální výchovy je zásadní výzkum pořádaný Člověkem v tísni ve spolupráci 

s agenturou Median – Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím z roku 

2018 (ČvT, 2018). 

Rád bych zde představil klíčová zjištění tohoto výzkumu. Data představují ucelenou 

reprezentativní sondu, která je o to zajímavější, že navazuje na předchozí výsledky šetření a 

výzkumných zpráv organizace. Výsledky ukazují, že úroveň mediální znalosti na středních 

školách je nízká. Konkrétně 43 % studentů se umístilo ve střední kategorii výsledků, což 

znamená, že nezvládli správně vyřešit zhruba polovinu úloh z dotazníku. Výzkum opět 

prokazuje výrazně odlišnou úroveň výsledků mezi žáky různých typů středních škol, tj.  

výsledky podle typu studované školy (36 % žáků gymnázií bylo ve dvou nejvyšších 

kategoriích vs. 15 % studentů SOŠ a 6 % stud. SOU). Na opačném pólu, tedy s nejnižšími 

výsledky bylo 63 % studentů SOU, 41 % studentů SOŠ a 19 % studentů gymnázií).  

Žáci a žákyně nemají ani příliš velkou znalost o veřejnoprávních médiích a nedokáží určit 

mezi médií rozdíl právě dle vlastníků. 65 % žáků a žákyň neuměla správně odpovědět na 

fungování internetových vyhledavačů a zobrazování reklamy. Vyšší znalosti ovšem mají o 

sociálních sítích (43 % studentů SŠ ví o tom, že facebook je řízen algoritmy), ale přesto víc 

než 1/3 (28 %) studentů si myslí, že se jim zobrazují veškeré příspěvky jejich přátel a skupin. 

Zároveň 72 % při označení příspěvku jako „sponzorována“ poznává, že se jedná o placenou 

reklamu, ale opět 41 % studentů SOU takové sdělení nerozpoznalo.  

Při testování reakcí na konkrétní mediální sdělení čeští studenti uměli rozpoznat komerční 

článek jen v 52 % případů. Polovina studentů SŠ určilo ve srovnání Aktuálně.cz a 

dezinformační serveru Česko Aktuálně správně, že Aktuálně.cz je důvěryhodnější zdroj 

 
12 Dostupné online [cit. 1.5. 2020] https://www.clovekvtisni.cz/studentske-volby-5997gp 

https://www.clovekvtisni.cz/studentske-volby-5997gp
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informací, ale opět se zde výrazně lépe vychází výsledky dle typů škol (65 % gymnázia 

oproti 44 % SOŠ a 41 % SOU) (ČvT, 2018).  

Dle citovaného výzkumu (ČvT, 2018) 89 % studentů uvádí, že „média mají sílu nastolovat 

agendu – tedy zásadně ovlivňovat, jaká témata považují lidé za důležitá a o jakých se baví“ 

(ČvT, 2018, str. 10). Studenti považují za nepřijatelné, aby novináři ve zpravodajství 

vyjadřovali své politické názory 44 %, 63 % studentů považuje za nepřijatelné, aby majitelé 

médií měli vliv na podobu konkrétních zpráv a 69 % aby editor výrazně posouval s obsahem 

fotografií a titulní strany. 57 % studentů považuje za „eticky nepřijatelné, pokud média 

vlastní politici“ (ČvT, 2018, str. 10). 

Nejvíce důvěryhodným médiem pro žáky a žákyně středních škol vychází Česká televize, 

které důvěřuje 80 % resp. následované iDNES.cz (64 %) a Novinky.cz (56 %), ale žádnému 

dalšímu médiu se nepodařilo získat více než 50 % důvěry. 

Studenti vnímají v 53 %, že média sledují něčí zájem a že zisk pro majitele je důležitější než 

kvalita informací 70 %. 74 % stud. považuje nezávislá média za důležitá. Vlastnictví médií 

politiky dělá média méně důvěryhodná pro 74 % studentů a 65 % by toto vlastnictví ráda 

zakázala. Obecně převažuje důvěra ve veřejnoprávní média, kde je tento postoj silnější mezi 

studenty s vyšší mediální gramotností, kteří je zároveň vnímají jako důležité pro fungující 

demokracii. Studenti uvádí, že se v 88 % případů setkávají na internetu s nepravdivými 

zprávami. 65 % studentů je přesvědčeno, že by takové zprávy měly být mazány, případně - 

jak uvádí 22 % studentů - pouze označovány za nepravdivé (ČvT, 2018).  

 

Jak již bylo zmíněno, co výrazně ovlivňuje postoje, je komplexní „vliv mikrosystému 

(rodina, škola)“, což je „nejvýznamnější faktor politické socializace“ (STRAKOVÁ, 

SIMONOVÁ 2013, Str. 42). Zároveň upozorňují na výrazné rozdíly v hodnotových 

postojích mezi žáky a žákyněmi jednotlivých typů studia. Současně se ukazuje, že žákyně 

projevují méně extrémní názory na práva menšin. Tato zjištění se potvrzují i v rámci dalších 

zjištění a analýz Člověka v tísni.  
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1.8 Role a přístup jednotlivých aktérů v občanskému a mediálnímu 

vzdělávání 

Jak vyplývá ze strategických dokumentů na evropské i české úrovni, občanské vzdělávání 

se ze své podstaty týká nejširšího spektra aktérů. Tématizuje totiž řadu průřezových témat, 

oblastí a okruhů a také se poměrně dynamicky vyvíjí (především v oblasti mediálního 

vzdělávání a vyplývajících tématech). Je potřeba, aby probíhala synergie více aktérů a to na 

všech typech vzdělávání respektive učení (formální, neformální a informální).  

Na úrovni středních škol se logicky především jedná o první dva typy vzdělávání, kdy jeden 

je realizován v rámci výuky a druhý je naplňován především během dalších školních aktivit, 

školního parlamentu i další participace žáků a žaček. Přesto je jasné, že celkové výchovné 

působení školy má významný́ vliv především pokud podporuje diskusi a nezávislý kritický 

úsudek žáků. 

Z hlediska konkrétních aktérů se jedná o: 

• MŠMT a státem zřízené organizace (ČŠI, Národní pedagogický institut a řada další 

organizací státu) 

• Zřizovatelé škol (především kraje, privátní sektor, obce, církevní organizace, MŠMT 

a Min. obrany, Min. vnitra aj.) 

• Pedagogové a např. jejich odbory 

• Žáci a žákyně 

• Rodiče  

• Širší komunita školy  

• Neziskový sektor - nestátní neziskové organizace 

• Další aktéři, především experti, ale i politické strany apod.  

Jednotliví aktéři mohou mít v rámci vzdělávacích procesů dosti odlišné motivace i cíle. 

Přesto občanské vzdělávání i mediální vzdělávání vyžaduje trvalou diskusi a snahu o hledání 

optimálních vzdělávacích možností a příležitostí. To, co znamenalo „kvalitní vzdělávání“ 

před 30 lety, by rozhodně v dnešním hodnocení v mnoha aspektech neobstálo. Kontext se 

tedy zásadně proměnil při posunu od totalitního normalizačního vzdělávání ke vzdělávání 

v demokratickém státě.  
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"Škola jako celek představuje sociální organismus, který žije vlastním životem a vytváří si 

neustále vnitřní pravidla svého provozu mezilidského soužití. Mnoho z toho, "co škola dělá", 

vyžaduje značné soustředění a zkáznění všech jejích členů, určitou míru systematičnosti, 

klidu na každodenní práci a odstup (distanci) od vnějšího světa. Tento sociální organismus 

je přitom nucen se jistým způsobem prezentovat sociálnímu okolí. A v řadě komunit zesiluje 

požadavek, aby učitelé byli s okolím školy v kontaktu a udržovali s ním komunikaci". 

(HAVLÍK, KOŤA, str. 119) 

Je tedy potřeba vycházet z jasných demokratických hodnot (Ústavy) a Všeobecné deklarace 

lidských práv, které tvoří základní rámec naší společnosti a propsat je do výuky postojů, 

hodnot, znalostí, kompetencí i dovedností žáků a žákyň.  

Střední školy spolupracují na tématu občanského vzdělávání s různými aktéry na mnoha 

úrovních.  

Graf 15 – Spolupráce SŠ s externími partnery v tématech obč. vzdělávání  

 

Data dle: ČŠI 2016 

 

To, jaké konkrétní aktéry, materiály i obsahy se v rámci výuky i dalších školních aktivit 

budou využívat, je díky významné autonomii především závislé na osobnosti učitele                  

a učitelky což představuje 99,7 % a následně na vedoucí pracovníci/pracovnice školy 33,6 

% a metodické orgány školy 25,7 %.  
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Graf 16 - Vliv jednotlivých aktérů na obč. vzdělávání ve středních školách 

 

Data dle: ČŠI 2016 

 

MŠMT realizovalo pokusné ověřování občanského vzdělávání13 v letech 2016–2018 díky 

partnerství Národního ústavu pro vzdělávání ve spolupráci s Centrem občanského 

vzdělávání FHS UK a Centrem pro demokratické učení v rolích odborných a metodických 

garantů. Cílem bylo ověřit efektivitu již existujících a známých nástrojů (žákovské 

parlamenty) redefinovat již zavedené pedagogické i manažerské role (řízení a koordinování 

občanského vzdělávání), ale i zapojit další relevantní partnery. Pokusné ověřování trvalo 30 

měsíců z nichž byla přímá intervence na školách 20 měsíců (2 školní roky). Bylo zapojeno 

21 škol, které byly vybrány z celkového počtu 104 původně přihlášených. Struktura škol 

byla 8 ZŠ, 7 gymnázia, 6 SOŠ. Celkem bylo zapojeno 42 učitelů, učitelek a včetně zástupců 

a zástupkyň vedení škol což odpovídá cca 6700 žáků a žákyním. 

V rámci ověřování byla vytvořena „Odborná skupina pro podporu společenskovědního 

vzdělávání“ a vypracovány standardy „Výchova k občanství“, ale vznikla i řada 

metodologických a didaktických materiálů, které jsou postupně zveřejňovány 

prostřednictvím portálu rvp.cz. Na kterém byla v roce 2019 postupně publikovaná kolekce 

“Podpora demokracie ve školách”, která má metodologicky podpořit celkový proces výuky 

občanského vzdělávání, ale i navázané aktivity týkající se celkového demokratického klima 

školy. Tato kolekce, obsahuje deset dílů, které vždy upřesňují a detailně rozvádí jednotlivé 

téma a snaží se tak představit zcela praktické kroky a tipy. 

 
13 https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15013 
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Realizátorem i hlavním garantem ověřování byl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), který 

je dnes transformován v Národní pedagogický institut v České republice (NPI), odbornými 

a metodickými garanty bylo Centrum občanského vzdělávání (COV) a Centrum pro 

demokratické učení (CEDU).  

 

Jednotlivý aktéři vytvořili rozsáhlé obsahové portály např. Centrum občanského vzdělávání 

(COV) s metodickým portálem Výchova k občanství14  nebo řada konkrétních publikací. 

Někteří z aktérů začali podporovat konkrétní dílčí témata, například podpora škol při 

zřizování žákovských parlamentů, ale i v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. V rámci pokusného ověřování je snaha většinu materiálů a podkladů 

zveřejňovat nebo archivovat materiály z předchozích již ukončených projektů centrálně 

v rámci portálu rvp.cz 

 

Z hlediska dalších hráčů jsou motivace skutečně velice rozdílné. Kraje, jakožto žřizovatelé 

většiny středních škol opakovaně propagovaly především posílení středního odborného 

vzdělání, stejně jako své role zřizovatelů, aby mohli více ovlivňovat otevírané studijní obory 

i konkrétní počty studijních míst15.  

MŠMT novelizovalo Vyhlášku č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích, do nového znění účinném od 1. 5. 2019. Komise se mají více 

zaměřovat na odbornost uchazeče, nebo uchazečky a obecně tak mají být předem jasnější 

kritéria i témata řízeného rozhovoru, který je součástí konkurzu. Cílem příslušné vyhlášky 

je také zjednodušení celkové administrativy při výběru nového ředitele nebo ředitelky.  

O pozici zřizovatelů, ale i konkrétních návrzích krajů, které často vycházely z pozic zástupců 

průmyslu a zaměstnavatelů, se vedla během posledních let poměrně vypjatá diskuse. Právě 

na pozici krajů v případě středního školství a obcí jakožto zřizovatelů v případě základního 

školství také dochází k nejbližšímu kontaktu, nebo průniku případně konfliktu mezi přímými 

politickými aktéry, nominanty a nominantkami z konkrétních politických stran nebo 

uskupení a školami.  

 
14 http://www.vychovakobcanstvi.cz/ 
15 Dostupné online [cit. 1.5. 2020] http://www.asociacekraju.cz/novinky/ministr-skolstvi-a-predsedkyne-asociace-kraju-cr-dosli-ke-

shode-ohledne-memoranda-o-budoucnosti-vzdelavani-2.html 

 

http://www.vychovakobcanstvi.cz/
http://www.asociacekraju.cz/novinky/ministr-skolstvi-a-predsedkyne-asociace-kraju-cr-dosli-ke-shode-ohledne-memoranda-o-budoucnosti-vzdelavani-2.html
http://www.asociacekraju.cz/novinky/ministr-skolstvi-a-predsedkyne-asociace-kraju-cr-dosli-ke-shode-ohledne-memoranda-o-budoucnosti-vzdelavani-2.html
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V rámci školských a školních rad i dalších demokratických institucí školy jsou zastoupeni i 

další aktéři jako jsou samotní žáci a žákyně, nebo zástupci rodičů i širší komunity školy. Ta 

může být reprezentovaná například starší generací, ale může být tvořena konkrétními 

osobnostmi. V případě církevních a jiných škol komunitního typu pak je toto téma pak ještě 

výraznější a může představovat pozitivní i velice náročný rámec a konstalace.  

 

Mezi významnými hráči, které je součástí akademického prostředí je Centrum občanského 

vzdělávání (COV). Jedná se o nadstranický institut, jehož smysl spočívá v dlouhodobé 

podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR.  

Posláním COV je „podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve 

veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života“16. COV vzniklo v roce 

2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 

2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé 

vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti. 

Mezi konkrétní výstupy COV je široká publikační činnost např. Občanské vzdělávání v ČR, 

Politika do školy patří, Občanské vzdělávání v kontextu českého školství, Výchova k 

občanství: doplňující koncepce k současnému kurikulu. 

A provozování rozsáhlého metodického portálu Výchova k občanství17. Centrum také 

pořádá lekce, připravuje koncepční i výukové materiály a pořádalo odbornou konferenci 

Vzděláváním k demokracii.  

 

Do občanského vzdělávání se ale zapojuje i široké spektrum nových hráčů. Přesto zůstává 

stále aktuální to co uvádí zpráva MŠMT jako potenciálně slabé stránky a příležitosti tj.  

roztříštěnost a nekoordinovanost aktivit a nestabilní finanční podpora. V tom kontextu je 

zajímavé srovnání, kdy v roce 2016 bylo v rámci modulů k podpoře především vzdělávací, 

informační a publikační činnosti v rámci programu MŠMT na podporu občanského vzdělávání 

rozděleno celkem 3 mil. Kč, které byly rozděleny mezi 15 žadatelů. Pro srovnání roční 

rozpočty projektu Příběhy našich sousedů je cca 11 mil. Kč a projektu Jeden svět na školách 

je to cca 20 mil. Kč.  

 
16 http://www.obcanskevzdelavani.cz/o-nas 
17 http://www.vychovakobcanstvi.cz/ 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/o-nas
http://www.vychovakobcanstvi.cz/
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Díky novým technologiím a rychlosti přenosu informací i díky možnostem publikovat 

informace prostřednictvím nových platforem a sociálních sítí vznikla nová skupina silných 

hráčů s relativně velkým dopadem na širší komunitu učitelů a učitelek i informovanou 

veřejnost. Tou jsou individuální expertky a experti. Často se jedná o autory a autorky, které 

jsou nebo byly dlouhodobě zapojené do pedagogického procesu a z postupně přerůstajícího 

nedostatku, nebo absence konkrétních podkladů, metodologických materiálů nebo 

obecnějších expertních analýz začaly samy realizovat výzkumy, nebo vytvářet potřebné 

materiály, případně publikují své příklady z praxe.  Své výsledky publikují velice rychle 

prostřednictvím nových technologií a na sociálních sítí, nebo prostřednictvím blogů. Tak 

vznikají projekty, které získávají významnou komunitu čtenářů a postupně i přispěvatelů. 

Příkladem takových sdílených profesních skupin je celá řada, uvádím několik z nich, které 

osobně sleduji na sociální síti facebook: 

 

Učitelé +18 

"Pro učitele. Učitelství nás baví (a některé, dost možná většinu, z nás i živí). Původní část o 

kladné polaritě je vymazána, neboť i záporná polarita může mít pro další vývoj velmi 

pozitivní efekt." 

Skupina má více jak 10900 členů (červen 2020) a několik administrátorů, kteří pravidelně 

moderují vypjaté debaty, ale především se snaží systematicky směřovat diskusi a udržet ji v 

konstruktivním duchu.  

 

UČITELÉ HUMANITNÍCH OBORŮ – výměna zkušeností, sdílení materiálů, tipy do 

výuky19, která má cca 1050 členů (červen 2020)  

"Tato skupina je určena učitelům humanitních oborů ZŠ a SŠ, kteří se chtějí podělit o své 

zajímavé nápady, tipy a zkušenosti. Vítány jsou tipy na metody, aktivity, užitečné vyučovací 

nástroje, zdroje, mobilní aplikace, videokurzy, on-line kurzy, projekty, soutěže či akce, které 

spadají do oblasti literatury, dějepisu, zeměpisu, společenských věd, občanského vzdělávání, 

multikulturní výchovy a dalších přidružených disciplín"20. 

 
18 https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/  
19 https://www.facebook.com/groups/1979656235484234/  
20 https://www.facebook.com/groups/1979656235484234/ informace o skupině  

https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/
https://www.facebook.com/groups/1979656235484234/
https://www.facebook.com/groups/1979656235484234/
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Ta učí tak a ten zas takhle...21 

Skupina má 3360 členů (červen 2020). Jejím cílem je sdílet „inspirace do výuky, nápady a 

sdílení dobré praxe“, je určená pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, co dělají jiní učitelé a 

ne-učitelé v oblasti vzdělávání, jsou tolerantní a otevřeni jiným vzdělávacím přístupům a 

názorům“. Jak administrátoři dále uvádí skupina „NENÍ určena k řešení školské legislativy 

a k publikování příspěvků s politickým kontextem“. 

 

Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy22 

Jedná se o uzavřenou skupinu, která má 845 členů (červen 2020), která je určena všem, kteří 

se podílejí na mediálním vzdělávání ve formálním i neformálním vzdělávání. Jejím cílem je 

upozorňovat na zajímavé vzdělávací materiály i vzdělávací příležitosti. Skupina není určena 

široké veřejnosti. 

Příkladem k tématu mediálního vzdělávání je Michal Kaderka, který je autorem online 

učebnice svetmedii.info, což je webový portál představující výuku mediální výchovy na 

Gymnáziu Na Zatlance. Projekt vzniká pouze v online prostředí. Zároveň je jedním 

z moderátorů facebookové skupiny Učitelé +.  

Jeho nespornou výhodou je možnost velice rychle reagovat na aktuální témata, připravit 

konkrétní materiál nebo zasadit téma do širšího kontextu. Postupně se právě individuální 

experti stávají velice důležitými aktéry i protože dokáží pracovat s širší komunitou pedagogů 

i dalších aktérů ve vzdělávání.  

Zajímavá jsou samozřejmě i konkrétní blogy učitelů a učitelek, rád bych zmínil alespoň 

některé z nich: Učte s námi23, Ty brďo!24, Dejte mi pevný bod25, Guru ve škole26, 

Kantořina27, Pančelčino28, Tajný Učitel29, Naše třída30 nebo Cojsemvyzkousela.cz31. 

 
21 https://www.facebook.com/groups/ucime  
22 https://www.facebook.com/groups/169891826996456/  
23 https://www.uctesnami.cz/ 
24 https://www.tybrdo.cz/informatika 
25 https://dejtemipevnybod.cz/ 
26 https://www.guruveskole.cz/ 
27 https://www.kantorina.cz/ 
28 https://www.pancelcino.cz/ 
29 https://tajnyucitel.wordpress.com/ 
30 https://www.nase-trida.cz/ 
31 http://www.cojsemvyzkousela.cz/ 

http://www.uctesnami.cz/
http://www.tybrdo.cz/informatika
http://dejtemipevnybod.cz/
http://www.guruveskole.cz/
https://www.kantorina.cz/
https://www.pancelcino.cz/
https://www.facebook.com/groups/ucime
https://www.facebook.com/groups/169891826996456/
https://www.uctesnami.cz/
https://www.tybrdo.cz/informatika
https://dejtemipevnybod.cz/
https://www.guruveskole.cz/
https://www.kantorina.cz/
https://www.pancelcino.cz/
https://tajnyucitel.wordpress.com/
https://www.nase-trida.cz/
http://www.cojsemvyzkousela.cz/
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Zároveň vzniká řada dalších zdrojů na mnoha informačních platformách (youtube, twitter, 

media, facebook aj.). 
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1.9 Vzdělávací projekty neziskových organizací věnující se občanskému 

a mediálnímu vzdělávání  

Jak uvádím Marek Skovajsa, občanský sektor, je „sféra mimo rodinu, trh a stát se ve své 

moderní podobě rozvíjí už déle než dvě století, je úzce spjata s rozvojem demokracie, svobody 

jednotlivce a s uznáním základních i všeobecných lidských práv. Proto byl její vývoj zasažen 

příchodem totalitních režimů v první polovině 20. století. Po druhé světové válce a ještě 

výrazněji od osmdesátých let 20. století občanský sektor zaznamenal v celosvětovém měřítku 

pozoruhodný́ rozkvět“ (SKOVAJSA 2010, Str. 16).  

90. léta 20. stolení byla významná výraznými geopolitickými posuny a koncem, nebo jak se 

nyní zdá, možná jen výrazným útlumem studené války. A v Československu došlo k obnově 

demokracie, která zároveň otevřela příležitost pro obnovu různých forem sdružování, nadací 

apod. Vnikl velice rozmanitý a pestrý občanský sektor, který je „výrazem různorodosti 

usilování jednotlivců o soukromé cíle podle jejich vlastní volby, ale také solidarity a 

altruistického zájmu o osud druhých, které patří k lidské povaze neméně než v moderních 

společnostech tolik zdůrazňovaná snaha o maximalizaci vlastního užitku. V době, kdy 

občané jsou stále méně spokojení s chováním politiků a mluví se o krizi legitimity státních 

institucí, mají občanské organizace navíc nezastupitelný́ význam také v oblasti veřejné 

diskuse o tématech všeobecného zájmu a kontroly politické a ekonomické moci“ 

(SKOVAJSA 2010, Str. 18). Tento proces neprobíhal jen v Československu, naopak jak 

popisuje (SALAMON 1994) „po celém světě probíhá nápadný nárůst organizované 

dobrovolné činnosti a vytváření soukromých, neziskových nebo nevládních organizací (…) 

rozsah a rámec tohoto fenoménu jsou obrovské. Ve skutečnosti jsme uprostřed globální 

„sdružovací revoluce“, která se může ukázat stejně důležitá pro druhé dvacáté století, jako 

vzestup národního státu k druhé devatenácté. Výsledek je celosvětový třetí sektor: obrovská 

řada samosprávných soukromých organizací, které se nezabývají distribucí zisků 

akcionářům nebo ředitelům a sledují veřejné účely mimo formální aparát státu“ (SALAMON 

1994). 

Nově vznikající občanský sektor tak začal dynamicky řešit témata a oblasti, které byly 

během období komunismu zcela, nebo částečně potlačované. Otevíral tedy témata sociální, 

kulturní, sportovní, ekologické, humanitární, zdravotní a samozřejmě i oblast vzdělání a 

výchovy. Opět byly obnoveny velké organizace jako Junák – český skaut, Sokol apod., ale 
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vznikaly především nové organizace, spolky a nadace. Postupně se etablovaly silné 

organizace, které nově nepřímo navázaly na dlouholetou historii středoevropských spolků a 

nadací.  

Postupně došlo k profesionalizaci, nebo ukončení projektů, ale i zániku řady z organizací. 

Mezi klíčové partnery neziskového sektoru byla i řada významných zahraničních nadací a 

změnu přinesl i vstup České republiky do EU, který znamenal možnost využití významných 

finančních zdrojů.  

Neziskový sektor v řadě případů zajišťuje služby, které stát buď není schopen zajistit, nebo 

je zajišťuje dražším a méně efektivním způsobem. Pro stát je tedy v mnoha případech 

výhodnější financovat neziskový sektor a získávat tak zpět řadu služeb. 

To potvrzuje i příklad v oblasti občanského vzdělávání, kdy neziskové organizace zajišťují 

rozsáhlé spektrum služeb a příležitostí, vytváří metodologické materiály a především velice 

rychle a pružně reagují na podněty, nově se objevující témata i hrozby. Dobře fungující 

spolupráce mezi jednotlivými aktéry tak může přinášet důležitou synergii, která je nejen 

funkční a efektivní ale z hlediska celkových zdrojů i ekonomicky výhodná.  

Rád bych zmínil některé z organizací, které se věnují, nebo věnovali občanskému vzdělávání 

a jejich konkrétní projekty.  

 

Amnesty International s projektem Chci to řešit! a Škola pro lidská práva. 

 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd provozující webový portál 

občankáři.cz32 a pořádající konference, letní školu i další semináře pro učitele a učitelky.  

 

Centrum pro demokratické učení (CEDU), původně vzniklo jako neformální skupina lektorů 

působící na školách. V roce 2013 byla formálně založena organizace na podporu pedagogů 

při práci s odpovědností a na systémovou podporu občanského vzdělávání ve školách. Cílem 

je, aby každý mohl "ovlivňovat svou budoucnost a místo, kde žije" a aby se "děti mohly 

podílet na chodu a vzhledu své školy"33. CEDU podporuje učitele v práci s žákovským 

 
32 http://www.obcankari.cz/ 
33 https://cedu.cz/o-nas 

http://www.obcankari.cz/
https://cedu.cz/o-nas
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parlamentem a třídnickými hodinami. Realizuje vzdělávací program Škola pro demokracii a 

publikovalo Výzkumnou zprávu o žákovských parlamentech. 

 

Sdružení Asi-milovaní projekt Možnosti demokracie, Hrozby extremismu, Příležitosti 

demokracie – výchova k aktivnímu občanství a projekt Meze svobody/Free2Choose. 

 

Židovské muzeum v Praze a Institut terezínské iniciativy projekt Naši nebo cizí? 

 

Ve zprávě MŠMT týkající se občanského vzdělávání (MŠMT 2016) je řada z těchto projektů 

uvedena, ale jen v průběhu čtyř let od vydání této zprávy se některé z těchto projektů nejsou 

aktivních, nebo se zásadním způsobem změnily. Nástupem digitálních technologií se 

změnily i formy a možnosti výukových metod. Vznikly nové publikace, které jsou často již 

pouze digitálně publikované a proměnilo se i využívání multimediálních prostředků v rámci 

výuky. Stejně tak se změnila i distribuce výukových materiálů. To co bylo před několika lety 

dostupné jako tištěný dokument je dnes pouze online a výrazně roste využívání 

multimediálních obsahů. I ty jsou distribuovány sdílením na některém z výukových portálů 

a nikoliv na DVD nebo dokonce VHS kazetách jak například začínal program Jeden svět na 

školách. Zároveň vznikají nové organizace, aktivity, inciativy, projekty a řada z uvedených 

partnerů se snaží spolupracovat, aby posunuly témata mediálního i občanského vzdělávání 

dál a naplnili tak cíle, které si stanovily.   
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1.10 Vzdělávací programy organizací Člověk v tísni a Post Bellum 

Dva vzdělávací programy, na které se ve své práci zaměřuji jsou zcela odlišné jak z hlediska 

struktury, cílení na konkrétní aktéry (marketing), tak i metodologii a způsob práce a 

vzdělávací procesy. Všechny tyto faktory jsou dány i historií, zázemím, ale i východisky 

těchto organizací. Rád bych se tedy v této kapitole věnoval právě analýze organizací, 

motivací, metodologie i dalším aspektům a nastavení těchto dvou organizací a jejich 

programů. 

 

1.10.1 Člověk v tísni a program Jeden svět na školách 

Člověk v tísni je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace, která 

vznikla díky spolupráci řady válečných zpravodajů a novinářů, kteří měli zkušenosti 

především z konfliktů v Sovětském svazu. Organizace vznikla formálně v roce 1992, ale již 

v roce 1988 někteří z klíčových osobností (Šimon Pánek a Jaromír Štětina) uspořádali 

humanitární pomoci obětem zemětřesení v Arménii. 

 

Obr. 1 - Logo organizace, Obr. 2 - Logo vzdělávacího programu  

 

     

Původně organizace fungovala jako Nadace Lidových novin, následně jako Nadace člověk 

v tísni při České televizi. Od roku 1999 organizace nese název Člověk v tísni. V rámci 

jednotlivých projektů a misí organizace působila ve více než 50 zemích světa v současnosti 

pracuje ve 20 zemích.  
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Obr. 3 - Aktivity organizace Člověk v tísni ve světě. Zdroj: Výroční zpráva ČvT 2019 

 

Organizace i její činnost je doslova globální, a proto je aktivní v mnoha sdruženích a 

platformách jako je FoRS, CONCORD VOICE, Calp, EISF, INEE nebo mezinárodní 

platforma humanitárních organizací Alliance2015. Člověk v tísni se vypracoval mezi 

nejvýznamnější organizace nejen ve východní Evropě s velice rozsáhlým portfoliem aktivit, 

činností a služeb.  

 

Má čtyři základní pilíře aktivit: 

1. humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

2. podpora lidských práv 

3. programy sociální integrace  

4. vzdělávání a osvěta 

 

Z hlediska konkrétních programů a projektů, které Člověk v tísni realizuje v České republice 

to jsou především sociální práci, vzdělávací program Varianty, dokumentární filmový 

festival Jeden svět, vzdělávací program Jeden svět na školách a program Migrace v 

souvislostech. Kromě těchto jednotlivých aktivit, projektů a programů také provozuje 

v Praze centrum Langhans ve kterém pořádá souvisejících aktivity, výstavy, nebo diskuse.  
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Ze vzdělávacích programů je nejvýznamnější program Varianty34, který vznikl v roce 2001 

a dnes se jedná prakticky o portfolio jednotlivých vzdělávacích programů a jednotlivých 

projektů, který by nejspíše v běžných organizacích představoval aktivity samostatné 

organizace, nebo i více organizací. Program se snaží o školu otevřenou všem dětem, která 

„vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu 

k druhým“. Zároveň vychází z hodnot „úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v 

potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží“35.  

Z hlediska konkrétních aktivit organizace připravuje kurzy pro učitele a učitelky, vzdělává 

vedení škol, školní asistenty a asistentky i další partnery/ky v pedagogickém procesu. Snaží 

se aktivně podporovat zavádění moderních výukových metod a sdílení zkušeností. V rámci 

programu vzniká řada metodologických materiálů věnující se tématu globálního 

rozvojového vzdělávání, aktivního občanství nebo práce s žáky a žákyněmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V rámci programu je i řada specifických projektů a programů jako 

je například zmíněný program Migrace v souvislostech aj. Program Varianty si současně 

klade za cíl být aktivní na poli systémových změna a advokacie z hlediska jejich 

prosazování.  

 

Jeden svět na školách 

Z hlediska občanského, mediálního a hodnotového vzdělávání se jedná o klíčový program, 

který vznikl v roce 2001, jako přirozené navázání na filmový festival dokumentárních filmů 

věnující se tématu lidských práv Jeden svět.  

Na svém začátku se program zaměřoval na distribuci filmů, které byly promítány na festivalu 

i do škol prostřednictvím setů VHS kazet a DVD disků. Tím otevřel nové téma využití 

dokumentárních filmu při výuce, na které následně vznikla rozsáhlá nadstavba obsahující 

diskuse, reflexe, ale i vývoj nových výukových metod, zpracování metodologických 

materiálů a řada doprovodných programů a projektů.  

Hlavním cílem programu je snaha do škol přinášet významná témata, ale i zcela konkrétní 

příběhy týkající se moderních českých dějin, mediálního vzdělávání a lidských práv a přispět 

tak k „výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a 

 
34 https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty 
35 https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty
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kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují 

dění kolem sebe“ (ČvT 2019, str. 48) 

Program se vždy snažil pracovat a často i pomáhat školám představovat možnosti aktuálních 

a nových technologií a další trendy ve výuce. Postupně proto autoři vytvořili rozsáhlý 

internetový portál JSNS.CZ, který poskytuje zdarma po registraci vyučujícím rozsáhlé 

množství audiovizuálního obsahu doplněného o odborně zpracované a testované 

metodologické materiály. Tyto materiály, které jsou vždy strukturované do formy 

jednotlivých lekcí. Filmy i lekce vznikají v rámci několika týmů, jsou vždy před svým 

zveřejněním pečlivě testovány v několika vnitřních expertních skupinách a jsou recenzovány 

v rámci jasně nastaveného vnitřního procesu. Součástí týmu, který tyto materiály vyvíjí je 

řada zkušených pedagogů, ale i dalších odborníků, kteří tak vytváří pestrý profesionální tým. 

Ten se skládá z užšího týmu cca 6 lidí a širšího týmu 20+ lidí. Tento počet nepředstavuje 

počty úvazků, ale lidí přímo zapojených do projektu. Zároveň tým v průběhu roku 

dynamicky roste především během festivalu Jeden světa apod. Rozpočet programu je cca 20 

mil. Kč ročně a jsou v něm obsaženy i související programy a projekty, výroba 

multimediálních obsahů, další vzdělávání pedagogických pracovníků a především provoz a 

správa portálu jsns.cz.  

Témata jednotlivých lekcí, jednotlivé filmy i další materiály na portálu jsou pravidelně 

aktualizovany a doplňovany i s ohledem na vznikající potřebu a poptávku – aktuálně tedy 

například především o obsah týkající se mediálního vzdělávání.   

Z hlediska konkrétních výukových metod autoři vychází z konkrétního filmu, ke které 

vzniká patřičná lekce, která představuje zpracovaný metodický materiál, seznam aktivit i 

konkrétní doporučení na základě konkrétních praktických zkušeností expertních pedagogů, 

kteří lekci testovali (best pratice), případně je tato lekce doplněná o skupinová cvičení, 

pracovní listy a další zdroje aktivit.  

Základní přístup, který program využívá jako metodu je reflexe, která navazuje přímo na 

film. Protože se jedná o silné příběhy a složitá témata někdy potřebují žáci, žákyně i třída 

jako kolektiv delší čas pro jejich zpracování a je potřeba se k tématu opakovaně vracet.  

Metodologie se tedy především snaží o opuštění pohledu, že je potřeba stanovit jeden 

správný přístupu, ale mnohem více směřuje k životním postojům, sdílení názorů, emocí a 

formulování postojů. Metody tedy přestavují reflexi na osobní i skupinové úrovni všech 
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aktérů vzdělávání (žák, žákyně, učitel, učitelka případně i další). Vytváří se tedy silnější 

partnerství a zároveň tento přístup vytváří potřebu pracovat na sobě dál, což ovšem je 

přirozeně náročnější pedagogický přístup, který vede k osobnostní výchově a získání 

rozsáhlejších životních dovedností a jednání, který i do budoucna bude pomáhat vypořádat 

se různými výzvami života tedy získávání psychosociálních kompetencí – life skills. 

Z této základní metody následně vychází i řada dalších, které se primárně snaží dále 

aktivizovat žáky a žákyně na různých úrovních, tedy jak např. třídy jako celku tak i menších 

skupin projekt Z místa kde žijeme i jednotlivců např. projekt Hledá se. 

V rámci programu probíhá rozsáhlé DVPP na různých úrovních – jednak o metodě výuce 

s využitím filmů (několik seminářů ročně), tak i specifické vzdělávání například na úrovni 

mediálního vzdělávání apod.  

Nové filmy do programu přichází po pečlivém výběru, testování a zpracování 

metodologických materiálu do formy lekcí, jak bylo popsáno. Tento proces probíhá 

přirozeně díky stálému propojení s každoročním filmovým festivalem Jeden svět, který dnes 

díky své tradici představuje již etablovaný a ve svém tematickém zaměření jeden 

z nejvýznamnějších filmových festivalů.  

 

Konkrétní data za rok 2019  

Aktuální témata současného světa - portál jsns.cz. 

3 700+ škol využívá portál jsns.cz s audiovizuálním obsahem. 

69 000+ spuštěných lekcí v roce 2019. 

61 000+ stažení metodických materiálů. 

260+ filmů s výukovými materiály aktuálně dostupných na portálu jsns.cz. 

46 800+ žáků a žákyň se zapojilo do programu Měsíc filmu na školách. 

700+ projekcí a besed s pamětníky během Měsíce filmu na školách. 

20+ žákovských týmů, které úspěšně absolvovalo půlroční projekt Z místa, kde žijeme. 

 

K tématu mediálního vzdělávání portál nabízí:  

40+ audiovizuálních lekcí s mediální tematikou na portálu jsns.cz. 

5 500+ žáků a žákyň se zapojilo v roce 2019 do Týdnů mediálního vzdělávání. 

340+ účastníků participovalo na mediálně-vzdělávacích konferencích. 
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20+ učitelů a učitelek prošlo celoročním kurzem mediálního vzdělávání. 

 

Tým Jednoho světa na školách má tedy více než 19 let zkušeností se vzděláváním 

prostřednictví filmových projekcí, ale i s řadou dalších metod, protože Program Jeden svět 

na školách obsahuje i řadu další projektů, jako jsou: 

• Příběhy bezpráví (moderní československé dějiny) 

• Mediální vzdělávání (součást portálu jsns.cz a zároveň Týdne mediálního 

vzdělávání) 

• Kdo jiný? (aktivní zapojení do svého okolí) 

• Hledá se (aktivizace mladých lidí se zájmem o veřejné dění) 

• Cena Gratias Tibi (ocenění pro aktivní mladé lidi) 

• Příběh mojí rodiny (vztah žáků, (pra)rodiče a školy) 

• Filmové kluby (promítání filmů pro spolužáky SŠ) 

• Jeden svět (projekce a diskuse v rámci festivalu) 

 

Velice zajímavá jsou také data, které organizace spolu s partnery pravidelně zjišťuje jednak 

formou specifických výzkumů a šetření například mediální gramotnosti, hodnotových a řady 

dalších postojů.  

Spolu s těmito tematickými výzkumy probíhá ještě jeden významný projekt, kterým jsou 

Studentské volby, který odráží politické postoje a názory středoškoláků ve věku 15+.  Cílem 

je "přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů" a 

zároveň seznámení studentů na základě vlastní zkušenosti s principy zastupitelské 

demokracie a s volebním systémem České republiky36. 

Volby jsou organizovány pravidelně s reálnými kandidáty tak aby co nejpřesněji 

reprezentovali reálné volební názory a postoje. V posledních volbách tj. Studentských 

volbách do Evropského parlamentu, které proběhly v roce 2019 odevzdalo výsledky 

(zapojilo se) v řádném termínu 246 škol (134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) 

a 22 učilišť (SOU)). Celkem bylo odevzdáno 18 758 platných hlasovacích lístků37. 

 
36 https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby 
37 https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb 

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby
https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb
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1.10.2 Post Bellum o.p.s. a program Příběhy našich sousedů  

Post Bellum je nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), která vznikla v roce 

2001 s cílem vyhledávat a zaznamenávat vzpomínky pamětníků historických momentů i 

každodennosti 20.století. Organizace pracuje především metodou zaznamenání orální 

historie doplněnými spoluprací s archivy a řadou dalších organizací. Tým Post Bellum 

sdružuje kolem více než 20 zaměstnanců a v řádech stovek dobrovolníků, kteří pracují na 

dalším rozšiřování sbírky Paměť národa.  

Obr. 4 – Logo organizace a vzdělávacího programu  

 

Do roku 2006 se organizaci a dobrovolníkům podařilo shromáždit více než 600 interview s 

pamětníky. V roce 2006 byla rozšířena spolupráce s Českým rozhlasem a vznikl rozhlasový 

cyklus Příběhy 20. století, který vycházel z předchozího projektů organizace Hlasy hrdinů, 

který se přejmenoval na Paměť národa. Od roku 2006 jsou strategickými partnery Ústav pro 

studium totalitních režimů a Český rozhlas.  

V roce 2008 vznikl internetový portál pametnaroda.cz38  

Archiv Paměti národa v roce 2017 již obsahovala databáze skoro 3500 pamětníků a přibližně 

4400 hodin zvukových vzpomínek, 8000 normostrana textů (obdobných a životopisných) a 

44 000 fotografií a naskakovaných dokumentů.  

 
38 https://www.pametnaroda.cz/cs 

https://www.pametnaroda.cz/cs
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V roce 2010 byla poprvé udělena Cena Paměti národa. Ta je každoročně udělována 

osobnostem "které ve svých životech prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou 

jen prázdná slova"39.  

Kromě výzkumné, archivační a osvětové činnosti se organizace začala věnovat i pořádání 

výstav, vydávání knih a dalších publikací a vzdělávacím aktivitám. Především ve snaze 

podpořit zájem žáků a žákyň o moderní dějiny i o vlastní kořeny. Z hlediska konkrétních 

vzdělávacích projektů a programů se jedná o: 

• Program Příběhy našich sousedů 

• Portál "My jsme to nevzdali"40, který je určen především pedagogické veřejnosti se 

zájmem o výuku moderních dějin, kde využívá nahrávek pamětníků i zpracování 

dalších materiálů a zdrojů.  

• Zážitkové workshopy, které mají interaktivní formou zprostředkovávat konkrétní 

historické události a tématizovat témata znárodňování, nástupu komunismu v ČR, 

migrace, nebo studentské stávky v roce 1989 aj.   

• Video a filmové projekty vč. natáčení (Eye Direct), což je vyvinutá metoda 

záznamu na dvě HD kamery umožňující záznam, který se následně dá využívat do 

dalších specifických vzdělávacích aplikací.  

• Mobilní aplikace Místa Paměti národa 

 

Příběhy našich sousedů  

Jedná se o rozsáhlý vzdělávací program, který probíhá vznikl v roce 2012 na základě 

impulzu od roku 2012.  

První ročník se uskutečnil na šesti školách na Praze 3 s celkovou účastí deseti týmů a byl 

společným projektem sdružení Post Bellum a Nadačního fondu Karla Hartiga. 

 

Program vždy trvá 6 měsíců, během kterých probíhá intenzivní spolupráce 

koordinátora/koordinátorky projektu s malým týmem (3-5 žáků a žákyň spolu s jejich 

učitelem/učitelkou). Do programu tedy není zapojena celá třída, ale vždy jen tento tým, 

případně maximálně dva týmy v rámci jedné třídy. V rámci školy může být zapojeno několik 

 
39 https://www.cenypametinaroda.cz/o-cenach/  
40 https://www.myjsmetonevzdali.cz/ 

https://www.cenypametinaroda.cz/o-cenach/
https://www.myjsmetonevzdali.cz/
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týmů. Cílem projektu je, aby žákovský tým natočil rozhovor s pamětníkem nebo pamětnicí, 

zdokumentoval detailně konkrétní příběh a připravil prezentaci. V rámci projektu probíhá 

pravidelná spolupráce koordinátor/ky jak s týmem i jejich učitelem/učitelkou tak celým 

týmem. Jeho/její role je organizovat společné workshopy, technicky i organizačně pomáhat 

týmu a učitelce, nebo učiteli, tak aby byli schopni společně projekt během 6 měsíců 

realizovat. Výstupem projektu je společná veřejná prezentace všech týmů z různých škol 

vždy v rámci města, nebo regionu (např. několika vesnic apod.). Tato prezentace má 

charakter soutěže, kde je porota, která hodnotí jednotlivé příběhy a vybírá nejlepší mezi 

jednotlivými týmy. Prezentace je veřejná a účastní se jí pamětníci a pamětnice, starostové a 

starostky měst, rodiče, novinářky a novináři aj.   

 

Přínosy programu je tematizace moderních dějin prostřednictvím setkání s pamětníkem. 

Vyzkoušení si metod orální historie, ale především 6 měsíců trvající program kdy se členové 

a členky týmu setkávají, učí se připravit konkrétní interview, mají několik workshopů včetně 

možnosti navštívit pracoviště Českého rozhlasu. Dozvídají se podrobnosti vyplývající z 

dějinných událostí a celkového kontextu života pamětníka a po rozhovoru data následně 

zpracovávají a připravují prezentaci. Důležitým aspektem programu je i osobní 

mezigenerační setkání.  

Program je financován ze strany zřizovatelů škol (obcí a krajů). Koordinace 1 týmu (3-5 

žáků a žaček + učitel/učitelka) stojí cca 20–22 tis na období 6 měsíců. Koordinátor/ka má 

vždy na starosti cca 6–14 týmů v rámci jednoho regionu. Tyto regiony mohou na úrovni 

jednoho města, nebo více např. sousední vesnice, respektive v případě středních škol na 

úrovni okresů apod. Z důvodu financování je nejvíce zapojených základních škol, především 

protože zřizovatelé na úrovni obcí jsou těmto školám „blíž“ než na úrovni krajů.  

Koordinátor/ka po zajištění financování pracují s konkrétními školami – ředitel/ředitelka a 

následně na úrovni konkrétních učitelů a učitelek. Většinou ve třídě uspořádají workshop 

s celou třídou, ve kterém se věnují tématům setkávání s pamětníky, novodobé historii i 

dalším souvisejícím tématům a představí celý projekt a jeho jednotlivé fáze.  Na konci 

Koordinátor/ka pomáhá s výběrem pamětníka/pamětnice připravuje setkání týmů s 

pamětníkem/pamětnicí stejně jako další exkurze do archivů, médií (např. Českého rozhlasu 

apod). Koordinátor/ka realizuje ve školách několik workshopů - jednak úvodní motivační 
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workshop pro celou třídu, ale i následné motivační hodiny a workshop Jak natočit pamětníka 

a workshop narativních dovedností Jak vyprávět příběh. Zároveň vede administrativní část 

projektu, celkovou koordinaci i propagaci projektu. Program je zakončen veřejnou 

slavnostní prezentací, která má formu soutěže a při které jednotlivé týmy prezentují 

zaznamenané příběhy. Na této prezentaci se opět setkávají pamětníci/pamětnice s týmy, ale 

i dalšími aktéry jako jsou učitelé/učitelky, rodiče, další zástupci veřejnosti a lokální politici 

z pozice zřizovatelů škol. Porota následně vybírá vítězný tým, jehož prezentace byla 

nejlepší. 

Atributy programu: 

• klíčová role koordinátora programu 

• práce v malém týmu 3–5 žáků/žákyň (fragment třídy)  

• setkání s pamětníkem/pamětnicí 

• vyhledávání a další systematická práce s informacemi (archivy aj.) 

• týmová práce a pravidelná setkání 

• vzdělávací workshopy pro členy týmu 

• zpracování informací, dat a příběhů  

• příprava prezentace pro závěrečné představení programu 

• prezentace výsledků práce na veřejnosti 

 

Příběhy našich sousedů v číslech od začátku projektu r. 2012 do 19. 6. 2020: 

6274 zapojených žáků a žákyň 

1466 zaznamenaných pamětníků i pamětnic a jejich příběhů 

985 zapojených škol 

1155 zapojených učitelů a učitelek 

138 produkovaných slavnostních prezentací 

126 zapojených měst a obcí 

Rozpočet programu cca 11 mil. Kč.  
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1.11 Shrnutí teoretické části 

Občanské i mediální vzdělávání, tj. hodnotové vzdělávání je jasně ukotveno ve strategických 

i evropských dokumentech týkající se výchovy a vzdělávání, přesto na úrovni ČR není 

jednotná definice ani není dokončena „Koncepce občanského vzdělávání“, který vzniká již 

od roku 2016. Místo dokončení dokumentu byl naopak procesními změnami přesunut do 

gesce jiného ministerstva a stále nebyl dokončen a nadále pro jeho dokončení není politická 

podpora. Toto odsunutí rozhodnutí do značné míry reprezentuje přístup vlády a jejích 

klíčových členů k tématům nedávné historie, ale i celkový postoj k etickým a morálním 

tématům, kterými se občanské, mediální a hodnotové vzdělávání zabývá. Tento politický 

postoj logicky ovlivňuje i další aspekty, které se týkají tématu.  

Jedním z výrazných příkladů byla volba zástupců a zástupkyň do rad veřejnoprávních médií. 

Právě veřejnoprávní média výrazně určují úroveň debaty ve veřejném prostoru jsou 

normotvorná. Fakt, že vládní koalice pomohla zvolit kandidáty a kandidátky, které tato 

média navrhují zrušit, nebo jinými způsoby veřejnoprávní média dehonestují nebo pomáhají 

šířit dezinformace apod. ukazuje jak nejednoznačná pozice vlády a že v tématu nechce 

udávat žádný jednotný názor, nebo směr.  

Je tedy vysoce pravděpodobné, že Koncepce občanského vzdělávání během této vlády 

nebude schválena a nedojde tak k žádnému zásadnímu pozitivnímu posunu.  

I přes toto bezčasí zůstává hodnotové vzdělávání ukotveno v rámci vzdělávacích 

strategických dokumentů, především v systému RVP a dále navazujících úrovních. Jsou 

jasní konkrétní aktéři ze státního, akademického a neziskového sektoru, stejně jako řada 

individuálních expertů, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Díky iniciativě MŠMT byl i přes 

nízkou politickou podporu realizován v letech 2016–2018 projekt pokusného ověřování 

občanského vzdělávání ve kterém byli zapojeni právě různí aktéři ze všech sektorů (NÚP, 

NÚV, COV, CEDU). Výstupy z tohoto ověřování jsou ve formě metodologických materiálů 

veřejně dostupné na portálu rvp.cz41  

Na vládní úrovni byla prezentovaná rizika i hrozby při nedostatečném mediálním a 

občanském vzdělávání, které zmiňuje například Audit národní bezpečnosti a známe i 

 
41 https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15013 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15013
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konkrétní široce medializované příklady dopadů propagandistických aktivit a fake-news ze 

zahraničí (Brexit, volby v USA, referendum v Holandsku).  

Z hlediska jednotlivých aktivit a úrovně občanského a mediálního vzdělávání ve středních 

školách, situace v naprosté většině případů, dle dat ČŠI v 99,7 %, záleží na konkrétních 

učitelkách a učitelích, kteří vzdělávání i realizují, případně na vedoucích předmětových 

komisí a až následně na ředitelích a ředitelkách škol. To ukazuje velkou míru individuální 

odpovědnosti a významu zcela konkrétních osobností učitelek a učitelů.  

Na úrovni jednotlivých škol je velice rozdílná situace v aplikování a realizaci dalších 

demokratických principů (školních rad, žákovských parlamentů aj.) a vytváření celkového 

demokratického prostředí, a to i přestože i data z výzkumů (např. STRAKOVÁ, SIMONOVÁ 

2013) potvrzují, že celkové klima školy a výchovné postupy školy napomáhají budování a 

formování sebeuvědomění žáků a žákyň a mohou následně vést k většímu občanskému 

zapojení do správy veřejných věcí, nebo politiky.  

Mediální gramotnost, digitální čtení i další nové kompetence a dovednosti žáků a žaček 

rostou na významu a budou mít i další vliv pro budoucí uplatnění. Školy na tyto výzvy 

reagují opět individuálně dle svých rozdílných měřítek a dle možností jednotlivých osobností 

učitelů a učitelek. Spolu s relativně nízkým společenským postavením povolání učitele a 

učitelky, dlouho trvajícími debatami o zvýšení mezd, které jsou aktuálně opět znejistěné 

v důsledku krize se zvyšuje i tlak na učitele a učitelky jako takové.  

Jako jedno z největších rizik, ještě zdůrazněné právě aktuální situací zastřenou následky 

dopadů nouzového stavu v souvislostí s nemocí covid-19, se ukazují výrazné sociální i 

regionální nerovnosti. Tyto nerovnosti, zmiňující například již výzkumy (MATĚJŮ, 

STRAKOVÁ, VESELÝ 2010 a aktuálně PROKOP 2019), jsou pro české školství 

dlouhodobě charakteristické a nerovnost je spíš nadále rostoucí. Zároveň korelují i s ochotou 

žáků a žákyň se aktivně politicky zapojit, jejich sebedůvěrou, motivací k dalšímu studiu a 

představují dlouhodobé významné riziko. Nerovnosti tak mohou ovlivnit nejen školství, ale 

i úspěšnost celé generace žáků a žákyň s dopady na ekonomiku České republiky i sociální 

soudržnost. Postupně tedy nerovnost má kapacitu erodovat i ostatní témata a oblasti veřejné 

a sociální politiky a potenciálně představuje spolu se souvisejícím nedostatečně řešeným 

tématem exekucí zásadní celospolečenské riziko.  
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Na tyto strukturální problémy řadu let upozorňují právě aktéři neziskového sektoru, kteří 

zároveň dlouhodobě vytváří programy a projekty, které tyto témata efektivně řeší v měřítku 

konkrétních municipalit, škol, ale často i jednotlivých žáků a žákyň. Jistě nikdy nebude 

výsledek 100 %, protože vždy převážně záleží právě na postoji konkrétních žáků a žákyň. 

Problémem je, že u řady z nich jsou jejich vstupní podmínky výrazně limitující. Zmíněné 

neziskové organizace přistupují k tématu z odlišného pohledu i východisek přesto ale 

některé jejich dílčí aktivity a programy mají podobný charakter.  

Člověk v tísni s projektem Jeden svět na školách představuje úspěšný vzdělávací projekt 21. 

století využívající jak nejnovější možnosti technologií, ale výrazně podporující i DVPP, 

asistentek a asistentů aj. Aktivně zapojuje žáky a žákyně na řadě úrovních a nabízí jim 

zároveň rozsáhlou paletu dalších zdrojů, témat i příležitostí k rozvoji. Program je od svého 

začátku profesionálně veden a v příštím roce bude fungovat již 20 let. Přestavuje zásadní 

platformu i dlouhodobou příležitost občanského i mediálního vzdělávání a generuje další 

aktivity, ale i osobnosti, které do tématu vstupují a dále aktivně působní a podíli se na řadě 

dalších úrovní. JSNS.CZ je pro školy, učitele a učitelky, ale i jiné aktéry vzdělávání zcela 

zdarma – program je financovaný z programů EU, Evropského sociálního fondu v ČR, z 

dotačních programů - např. MŠMT, Ministerstva kultury, nebo České rozvojové agentury, 

ale i soukromých zdrojů. 

Post Bellum s projektem Příběhy našich sousedů funguje již 8 let, během kterých se program 

výrazně rozšířil do mnoha regionů a škol. Využívá pro řadu konkrétních kroků moderní 

technologie, ale zároveň je výrazně konzervativnější v přístupu a individuální odpovědnosti 

jednotlivých učitelů a učitelek. Pracuje na úrovni třídy vždy jen v rámci 3 až 5členných 

týmů, tedy vždy jen s fragmentem tříd. To dosah projektu logicky výrazně limituje. 

Odpovědnost za řízení a realizaci programu je výrazně přenesena na pozici koordinátorů a 

koordinátorek organizace, kteří pracují s jednotlivými týmy a provádí je celým 6měsíčním 

cyklem programu. Závěrečná prezentace projektu je formou veřejné soutěžní prezentace, 

kdy porota vybírá nejlepší zpracování konkrétního příběhu. Financování programu je závislé 

na politických reprezentantech na úrovni zřizovatelů škol (obce a kraje). Projekt je tedy 

výrazně závislý na politickém rozhodnutím konkrétní radnice, respektive kraje.  

Význam občanského a mediálního vzdělávání spolu s posílením ostatních demokratických 

faktorů ve školách, získává na aktuálnosti, protože by nám mohl pomoci změnit trend 
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a posílit víru mladých lidí v demokracii a její nástroje jako jsou volby, schopnost a ochota si 

porozumět a tolerance. Pokud chceme dále žít v demokratickém světě budeme muset do 

vzdělání a specificky pak do občanského i mediálního vzdělání a celkově do hodnotové 

výchovy výrazně více investovat, abychom vyrovnali již dnes zřejmé dopady propagandy a  

nedemokratických tendencí. 
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II. Empirická část  

2 Výzkum 

2.1 Cíl práce a výzkumné otázky  

Cílem této diplomové práce je analyzovat pomocí kvantitativních i kvalitativních 

výzkumných metod dva konkrétní vzdělávací programy zaměřené na občanské, hodnotové 

a mediální vzdělávání, popsat jejich měřitelné atributy, specifické přístupy a celkové 

dopady. 

 

Výzkumné otázky  

1. Kdo jsou klíčoví aktéři, kteří ovlivňují rozhodnutí zapojit se nebo se nezapojit do 

konkrétních vzdělávacích programů? 

2. Jaké jsou cíle a motivace jednotlivých aktérů těchto programů? 

3. Pomáhá zapojení žáků a žákyň do těchto vzdělávacích projektů více se orientovat a 

rozvíjet témata občanské výchovy a mediálního vzdělávání? 

4. Vnímají jednotliví aktéři těchto programů nějaké konkrétní pozitivní dopady 

zapojení se do vzdělávacích programů, případně jaké to jsou a jsou pro všechny 

stejné?  

5. Věnuje se na středních školách občanské a mediální výchově dostatečně významná 

pozornost, co jsou případně největší překážky nebo limity a jaký význam v celkovém 

kontextu mají tyto dva programy?  

 

2.2 Vymezení výzkumných vzorků 

Vzorek byl vytvořen na základě analýzy prostředí i jednotlivých materiálů a rozdělení na 

čtyři základní skupin aktérů, kteří se přímo nebo nepřímo účastní rozhodování o realizaci 

vzdělávacích programů v jejich škole, realizátorech programu, příjemcích (žácích a 

žákyních) i zástupců státní správy. Tento vzorek by se dal dále rozšiřovat o další skupiny 

(rodiče, orgány školy, případně zřizovatele, ale pro udržení výzkumu v rozumné 

realizovatelné velikosti bylo potřeba skupiny jasněji vymezit a zúžit).  
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Z hlediska mého zájmu jsou relevantní čtyři soubory respondentů: 

1. Pedagogové a další pedagogičtí pracovníci (4 + 4 školy ideálně, min. 3 pedagogové 

a další relevantní pracovníci z každé školy, různé typy středních škol) 

2. Realizátoři a autoři vzdělávacích programů (3 + 3 pracovníci) 

3. Žáci (min. 7 žáků z každé školy, kombinace pohlaví) 

4. Státní správa (MŠMT, ČŠI, NÚV) (3 pracovníci) 

 

Skupina 1: (pedagožky/pedagogové) výzkum jsem realizoval mezi učiteli a učitelkami 

(vysokoškolsky vzdělaní, vždy minimálně 3 z každé školy).  

Zkoumaný vzorek, tj. škola, ve které se realizují vzdělávací programy (JSNS, nebo PNS, 

případně oba). Především jsem sledoval motivaci jednotlivých pedagogů a důvody (ať již 

manifestované nebo skryté, pro rozhodnutí se zapojit nebo nezapojit se). Z hlediska struktury 

středních škol jsem zapojil 2 typy škol v každé skupině (gymnázium, střední odbornou 

školu).  

Důvodem, proč nejsou zahrnuty i učňovské školy, je ten, že program Příběhy našich sousedů 

se na tomto typu škol nepořádá a neměl bych tedy srovnatelná data.   

V této skupině se celkem jednalo o 25 respondentů ve dvou typech středních škol v Praze i 

v regionech s nepoměrně vyšším počtem žen vůči mužům (20:5) z hlediska dotazníků a (5:4) 

z hlediska strukturovaných rozhovorů.  

 

Skupina 2: (realizátoři/rky, autoři/rky, metodici/čky projektů) výzkum jsem realizoval mezi 

zaměstnanci, většinou koordinátory a dalšími pracovníky jednotlivých programů.  

Zde byly klíčové otázky motivace k realizaci projektů, osobní zapojení a metodologické i 

praktické nastavení projektů – deklarované cíle, reálné dopady a neformální popis i vlastní 

hodnocení. Sledoval jsem, jak je v této skupině reflektován cíl programu, měřitelnost 

dopadů, metody získávání zpětné vazby i další otázky týkající se praktického fungování a 

rozvoje programů. Proto jsem z hlediska použité metody volil hloubkové rozhovory. V této 

skupině se jednalo o 8 pracovníků neziskových organizací, které sídlí v Praze. Z hlediska 

struktury se jednalo především o ženy (7), ale byl zastoupen i jeden muž, všichni s 

vysokoškolským vzdělaním, nebo v průběhu vysokoškolského studia. 
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Skupina 3: (žákyně/žáci) jednalo se o největší vzorek v odpovídající struktuře jako skupina 

1. Z hlediska zkoumaného vzorku na úrovni jednotlivých škol byl vzorek složený ze skupiny 

žáků a žákyň jednotlivých tříd. Rozdělen ale mezi více tříd, abych mohl vyloučit výjimečnost 

specifických tříd a pracovat s širším vzorkem. Opět jako v případě skupiny 1 se jednalo o 

vzorek 4 škol, které realizovaly alespoň jeden, nebo v jednom případě oba vzdělávací 

programy (JSNS, nebo PNS). Z hlediska struktury středních škol jsem vybral 2 typy škol 

v každé skupině (gymnázium a střední odbornou školu). Důvodem, proč nejsou součástí i 

učňovské školy je ten, že program Příběhy našich sousedů se na tomto typu škol nepořádají 

a neměl bych tedy srovnatelná data.   

Jednalo se celkem o 73 respondentů a respondentek s relativně vyrovnaně zastoupeným 

poměrem mužů (34) a žen (39) ze škol v Praze i regionech. Vzhledem k etickým a právním 

aspektům jsme volil jako metodu anonymní dotazníkové šetření.  

 

Skupina 4: (zástupci státní správy - MŠMT, ČŠI, NÚV resp. NPI) 

Cílem bylo rozšířit pohled na projekty z hlediska státní správy. Jak vnímají zástupci státní 

správa tyto programy, jejich začlenění v kontextu RVP / ŠVP i jak osobně vnímají dopady 

těchto projektů. V rámci této skupiny jsem oslovil konkrétní zástupce, které se věnují této 

problematice v každé ze tří institucí (MŠMT, ČŠI a NÚV resp. Národní pedagogický 

institut) Jednalo se celkem o muže (1) a ženy (2) s ukončeným vysokoškolským vzděláním. 

Všechny instituce sídlí v Praze. Zde jsem volil metodu hloubkových rozhovorů. 
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2.3 Metody výzkumu  

Konkrétní techniky sběru dat a návrh jednotlivých fází výzkumu vycházel z průběžných 

konzultací s vedoucím diplomové práce, v rámci kterých jsme opakovaně docházeli 

k problémům na metodologické úrovni, především „jak dostatečně relevantně a ověřitelně 

měřit dopady vzdělávacích programů“. Otázka měřitelnosti výsledků vzdělávání je součástí 

širší diskuse, mimochodem v souvislosti s měřením PISA ale i výzkumu ICCS. Problém 

metodologie bude v rámci měření postojů žáků a žákyň (natož dlouhodobých postojů) 

existovat nejspíš stále a musí být během práce trvale zohledňován.  

Z těchto uvedených důvodu jsem se rozhodl kombinovat několik způsobů sběru a analýzy 

dat doplněných o práci s obecnějšími zdroji (výzkumy Člověk v tísni, ICCS, PISA a 

dostupná data z evaluací programů).  
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2.3.1 Předvýzkum 

Provedl jsem rešerši zdrojů a prvotní analýzu základních dokumentů, které jednotliví 

realizátoři o svých vzdělávacích činnostech poskytují veřejně, především online zdroje na 

webových stránek organizací i jejich mediálních výstupů. Zúčastnil jsem se konference o 

občanském vzdělávání (obcankari.cz), jejíž součástí byla prezentace neziskových 

organizací. Z původně široké škály vzdělávacích programů jsem opět výběr zúžil a zaměřil 

výzkum na dva konkrétní programy, které se věnují občanskému a mediálnímu vzdělávání 

a které jsou realizovány významnými organizacemi již více let.  

 

Připravil jsem analýzu kvantitativních konkrétních dat těchto dvou programů – zaměření, 

počty studentů, náročnost z hlediska zdrojů, času, finančních zdrojů, role organizátorů a 

pedagogů a úvodní analýzu dostupných metodologických materiálů jednotlivých programů, 

dostupnosti i metodologického obsahu i konkrétních metod, které programy využívají. 

V rámci této fáze jsem začal i konzultovat s několika středoškolskými učiteli a učitelkami a 

pracovat na sběru dalších dat a první formulaci výzkumných otázek. Zároveň jsem s těmito 

konzultanty řešil i etické otázky, které jsem následně písemně formuloval. V této fázi jsme 

finalizoval výzkumný záměr a začal se systematickou přípravou. V poslední části přípravy 

jsem se zúčastnil vzdělávacího semináře, který pořádala organizace Člověk v tísni v rámci 

programu Jeden svět na školách jako DVPP pro zájemce a zájemkyně, kteří chtějí do výuky 

zapojit multimediální obsahy z portálu jsns.cz. 

 

2.3.2 Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu 

V následující fázi jsem již pracoval s formulovanými skupinami tak, jak byly představeny, 

a využíval kombinaci několika metod kvantitativního výzkumu (analýza dat, textových 

zdrojů, metodologických materiálů aj. ve spojení s dotazníkovým šetřením) doplněné o 

kvalitativní výzkum (zúčastněné pozorování, strukturované rozhovory a hloubkové 

rozhovory). 

 

Z hlediska kvantitativního výzkumu se jednalo o tyto způsoby sběru dat a metody: 

1. Zpracování statistických dat (počty zapojených škol, učitelů, délka projektu, 
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organizační struktura aj.) 

2. Analýza podkladů, metodologických materiálů, písemných i dalších zdrojů obou 

programů 

3. Analýza dalších souvisejících zdrojů, literatury 

4. Dotazníkové šetření  

5. Evaluační data neziskových organizací 

 

Po zpracování statistických dat a analýzy dalších podkladů (část 1 a 2 kvantitativního 

výzkumu) jsem začal s vlastním dotazníkovém šetření se skupinou učitelů a učitelek a žáků 

a žaček.  

Jednalo se o anonymní online dotazníky navržené jako uzavřené otázky, škálové otázky 

stanovující míru relevance a možnost doplnit nepovinný závěrečný komentář a poznámku. 

Kromě otázky na soc. data, školu i konkrétní zapojení do programu a hodnocení dopadů. 

Tyto dotazníky představovaly důležitá data pro přípravu následné kvalitativní části výzkumu 

a byly proto i průběžně zpracovávány. Snažil jsem se dotazníky navrhnout pro obě skupiny 

tak, aby byly srovnatelné i vzájemně. Musel jsem logicky přeformulovat zadání pro skupinu 

žáků a žaček tak, aby byla srozumitelná jejich jazyku, ale i tak přestavovala srovnatelnou 

otázku v paralelním dotazníku. Obě verze dotazníku jsou uvedené v přílohách.  

Metoda sběru respondentů byla prostřednictvím cíleného oslovení učitelů a učitelek 

v konkrétních školách a následně metodou snowball rozšíření o další respondenty. S částí 

učitelů a učitelek jsem pak dále pracoval v rámci kvalitativního výzkumu.  

 

Velice zajímavá data vychází z dotazníkových zdrojů organizací samotných, které byly 

ochotné a poskytly mi anonymizované výstupy ze svých evaluačních šetření. Ta obsahovala 

rozsáhlé soubory otázek a z hlediska výzkumu byla zajímavá nejen konkrétními daty, ale i 

samotnou strukturou, která představuje významný obraz o tom jak organizace samotné o 

programech uvažují, co považují za důležité z hlediska vlastní evaluace a jaká data o svých 

programech sledují. Tato data doplňují a výrazně rozšiřují základní veřejná analytická data 

a obsahují i rozsáhlou zpětnou vazbu učitelů a učitelek čímž se rozšířila i možnost další 

analýzy.  
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Kvalitativní výzkum: 

1. Realizoval jsem zúčastněná pozorování během průběhu vzdělávací konferenci i 

vzdělávacího semináře pro pedagogy a pedagožky včetně neformálních rozhovorů 

během těchto akcí a využil jsem i možnost sledovat konkrétní pedagogickou práci 

v jedné z tříd. 

2. Využil jsem možnosti dostupnosti dat ze závěrečných prezentací programu PNS.  

3. Realizoval jsem dva typy rozhovorů s aktéry na úrovni učitelů/učitelek.  

Jednalo se o dva typy rozhovorů: 

A. strukturované s předem připravenými otázkami: 

1. Jste aktuálně zapojen/a do jednoho, nebo obou programů?  

2. Co bylo hlavním důvodem, nebo motivací pro zapojení do programu?  

3. Kdo rozhodoval o našem (ne)zapojení do programu? 

4. Jakou konkrétní znalost, nebo kompetenci podle vás pomáhá program u žáků 

 rozvíjet? 

5. Co je / bylo pro vás a podle vás pro studenty během programu nejsilnější  

moment? 

6. Připadá vám program zajímavý a motivuje/motivoval vás dozvědět se o 

některých tématech více? 

7. Splnilo zapojení do programu vaše očekávání a zapojil/a byste se znovu? 

8. Jak pomáhá zapojení do programu realizaci výuky občanského a mediálního 

vzdělávání?  

9. Jste zapojení i do jiných vzdělávacích programů, případně jakých? 

10. Věnuje se podle vás občanské a mediální výchově na vaší škole dostatečná 

pozornost? 

11. Co byste pro zlepšení výuky občanské a mediální výchovy nejvíce ocenil/a? 

12. Jaké hlavní zdroje materiálů (metodologických, obsahových aj) používáte pro 

výuku občanské a mediální výchovy, nebo příbuzných témat? 

13. Co je na konkrétním programu podle vás největší přínosem z hlediska 

občanské a mediální výchovy 

 

B. hloubkové rozhovory – tyto rozhovory vedeny byly s několika experty na úrovni 
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MŠMT, ČŠI a klíčovými pracovníky realizátorů programů – zaměstnanci NNO. Bylo 

to často více jak hodinové rozhovory, které obsahovaly i otázky z polo-

strukturovaných rozhovorů, ale zabývaly se výrazně širšími tématy, řízením 

programu jako takového i otázkami politiky, HR, financí a dalších souvisejících 

aspektů tak, aby postihly všechny aspekty programu jako takového.   

 

Tato část výzkumu byla z hlediska dat nejvíce rozsáhlá. Zpracování rozhovorů  a 

jejich následné kódování, analyzování a interpretování představovalo obrovskou 

časovou dotaci a musel jsem postupně přehodnotit původní představu o celkovém 

počtu rozhovorů. Zaměřil jsem se tedy především na realizátory programů, protože 

jsme měl od učitelů/učitelek již data z dotazníkového šetření i evaluací organizací.   

 

4. Jak jsem uvedl i v kvantitativní části, během výzkumu jsem získal data z evaluačního 

zjišťování samotných organizací, již po realizovaných kvalitativních rozhovorech. Po 

jejich analýze vyvstaly ještě další otázky a využil jsem tedy možnost se následně 

doptat několika respondentů a respondentek na některé z otázek, které vyplynuly 

během zpracování těchto dat.  

 

V rámci kvalitativního výzkumu jsem si stanoval předběžné hypotézy, které vyplývají z 

výzkumných otázek práce.  

 

A. Učitelé a učitelky, kteří jsou zapojeni do jednoho ze zkoumaných vzdělávacích 

programů se rozhodují především z důvodů osobního přesvědčení o významu 

tématu, zájmu o metodologii a výukové materiály a z důvodu svého další 

vzdělávání). 

B. Důvody pro (ne)zapojení se do jednoho z programů jsou především kapacitní, tedy 

osobního charakteru, ale mohou být i z důvodu rozhodnutí vedení školy nebo 

zřizovatelů. 

C. Programy mají zcela odlišný management, strukturu financování i metodologii. 

D. Zkoumané vzdělávací programy odlišně přistupují a pracují s osobností 

učitele/učitelky.  
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E. Hodnotové vzdělávání jako celek kromě konkrétních vzdělávacích programů 

významně ovlivňuje celková demokratická atmosféra ve škole. 

 

Všechny jednotlivé typy dat jsme se snažil zpracovávat postupně, tak jak byl dostupné,  aby 

bylo možné jejich výstupy využít v každé následující fázi. Problém byl s množstvím dat na 

úrovni rozhovorů, jejich přepisů a klíčováním. Zde jsem musel využívat opakované 

poslechy, kombinované s poznámkami a dalšími metodami tak aby na jedné straně zůstala 

přesnost výchozích dat.  
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2.4 Omezení dat a limity výzkumu 

Již ve výchozím designu své práce jsem se snažil pracovat s širokým spektrem názorů a 

pohledů na téma občanského a mediálního vzdělávání. Cílem bylo zaznamenat různé 

perspektivy na toto široké téma a specificky na dva zmíněné programy. Je jasné, že výběr 

vzorku i výzkumné metody mohou výrazně měnit výsledky výzkumu. Jak zmiňuji i 

v detailech analýzy kvalitativního výzkumu, vzorek není zcela reprezentativní a už fakt, že 

konkrétní respondenti a respondentky byly ochotni věnovat čas na rozhovory apod., ukazuje, 

že se jedná o výběr motivovaných aktérů a aktérek, což nutně posouvá výsledky více 

pozitivním směrem. Uvědomuji si tedy limity z hlediska konkrétního vzorku, což jsem se 

snažil při zpracování dat a jejich analýze zohlednit. 
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2.5 Právní aspekty a etické zásady výzkumu 

Již v přípravné fázi výzkumu jsem byl v kontaktu s řadou pedagogických pracovníků i 

dalších aktérů hodnotového vzdělávání. Musel jsem tedy stanovit konkrétní podmínky práce 

a vyřešit řadu aspektů týkající se práva, osobních informací a etických zásad. 

V rámci toho jsem stanovil, že nebude probíhat sběr jakýchkoliv informací osobního 

charakteru, ale vždy budu pracovat jen s veřejnými informacemi, nebo daty, které byly 

poskytnuty na základě kvalifikovaného souhlasu. Z hlediska etických zásad jsem vycházel 

z dokumentu Etický rámec výzkumu, jak byl publikován MŠMT42.  

 

Etický rámec výzkumu rámec formuloval tyto etické zásady výzkumu: 

I) Svoboda výzkumu a odpovědnost  

II) Respektování názorové plurality a tolerance  

III) Respektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu  

IV) Transparentnost  

V) Solidarita a spolupráce ve výzkumu  

VI) Prospěšnost a nepoškozování, každé riziko výzkumu musí být vyváženo přínosem  

 

Důsledně jsem tedy tyto jednotlivé zásady aplikoval během celého výzkumného procesu. 

Zároveň jsem se zabýval právními otázkami a to i vzhledem k tomu, že jsme pracoval 

v rámci jedné konkrétní části výzkumu se skupinou aktérů, kteří všichni nebyli plnoletí. Bylo 

tedy potřeba pečlivě designovat konkrétní způsob práce i metodu tak, aby byla trvale 

zajištěna naprostá anonymita dat a během této fáze výzkumu nebyly shromažďovány žádné 

osobní údaje, které by mohly být spojeny s konkrétní osobou.  

Během všech fází výzkumu jsme vycházel ze svobody, dobrovolnosti, kvalifikovaného 

souhlasu respondentů a předchozího vysvětlení, kdo jsem, v rámci jaké instituce výzkum 

provádím a jakým tématem se můj výzkum zabývá i jaké jsou mé výzkumné metody. 

Z rozhovorů, které byly během výzkumu pořízeny, byly jen některé nahrávány a 

repsondenti, respondentky měly vždy možnost předem odmítnout nahrávání rozhovoru, 

stejně jako kdykoliv i bez udání důvodu, odmítnout se dál rozhovoru nebo výzkumu účastnit.  

 
42 Dostupné online [cit. 1.9. 2019] https://www.msmt.cz/file/35780_1_1/  

https://www.msmt.cz/file/35780_1_1/
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Vždy jsme využíval kódování konkrétních respondentů a respondentek ve vztahu k hrubým 

datům (např. rozhovorům), které byly následně smazány a zachovány jen ve formě 

přepsaných anonymizovaných rozhovorů, kde jsou respondenti označováni pouze kódy.  

Předpokládám seznámení účastníků, se kterými jsem byl v takové komunikaci, že je mohu i 

následně oslovit s výsledky své práce.   
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2.6  Zpracování dat, jejich třídění a analýza 

Jak jsem již zmínil, zpracování dat probíhalo průběžně na různých úrovních a dle 

konkrétních metod sběru.  

U kvantitativních dat jsme začal s čištěním a postupným třídění dat, ale i díky úvodní fázi, 

kdy jsme první verze dotazníku testoval na skupině respondentů mohl jsem následně 

poměrně dobře pracovat s výstupními daty v přehledových tabulkách.  

U kvalitativních dat a vzhledem k jejich rozsáhlému množství dat, které z jednotlivých 

rozhovorů vznikalo byla práce výrazně složitější. Nejprve jsem pracoval se strukturovanými 

rozhovory, které probíhaly s částí vzorku učitelů a učitelek. Kromě rozhovorů samotných 

jsme během nich pořizoval i automatické poznámky momentů, které mi připadaly 

v rozhovoru významné, nebo nějak důležité k zaznamenání. Část rozhovorů vznikla až 

během nouzového stavu z důvodu covid-19, tedy distančně prostřednictvím skype, zoomu 

apod. To změnilo možnosti a částečně i metody, protože rozhovory, které byly prováděny 

osobně umožňovaly v rámci poznámek zaznamenávat i celou řadu dalších detailů a 

nonverbálních projevů, které mohou představovat důležitou část dat a pokud jsou 

k dispozici, dá se s nimi pracovat během interpretační části.  

Struktura otázek vycházela z podobného setu otázek dotazníků. Rozhovory jsem přepsal a 

pracoval s kategoriálním systémem, který byl blízký struktuře otázek. Systém kategorií – 

klíčových témat jsem postupně doplnil jednotlivými kódy.  

Následovalo zpracování hloubkových rozhovorů, které jsem vedl s aktéry na úrovni NNO 

(Člověk v tísni, Post Bellum) a na které navázaly rozhovory s dalšími aktéry na úrovni 

zástupců MŠMT, ČŠI a NÚV (dnes Národnímu pedagogickému institutu České republiky 

(NPI)). Tyto nahrané rozhovory jsem přepsal a dále pracoval na tvorbě kategoriálního 

systému. Po vytvoření úvodního kategorizačního schématu jsem dále data procházel a 

jednotlivé části a fragmenty jsem postupně rozkódoval podle toho, do jaké kategorie patří. 

Musel jsem se znovu následně vracet a upravovat kategorizační schéma, protože část dat 

nebyla možná do původního zařadit.   
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2.6.1 Vyhodnocení a analýza kvantitativní části výzkumu 

Cílem výzkumu bylo analyzovat dva konkrétní vzdělávací programy zaměřené na občanské, 

hodnotové a mediální vzdělávání, popsat jejich měřitelné atributy, specifické přístupy a 

celkové dopady. Snažil jsem se odpovědět na konkrétní výzkumné otázky.  

Rád bych nejprve představil strukturu obou vzorků, tj. učitelů a učitelek a žáků a žaček.  

 

 

 

Graf 17 – Učit. dle typu škol                Graf 18 – Žác.dle typu školy 

  

Data - vlastní výzkum 

 

Graf 19 - Věková struktura vzorku žákyně/žáci 

 

Data - vlastní výzkum 
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Graf 20 - Struktura vzorku učitelů a učitelek ve vztahu k délce pedagogické praxe 

 

Data - vlastní výzkum 

 

       Graf 21 - Struktura dle pohlaví učit.          Graf 22 - Struktura dle pohlaví žác. 

     

      Data - vlastní výzkum           Data - vlastní výzkum 

 

Z hlediska žáků a žaček je zajímavá, že při analýze výsledků a vztahu genderu se projevila 

možná jen malá odlišnost možná i díky poměrně malé velikosti vzorku. Tyto odlišnosti 

následně popisuji níže. Ve skupině učitelů a učitelek se jedná o velice nevyrovnaný vzorek, 

protože se podařilo získat odpovědi jen od velice malého počtu mužů a tedy tato data nejsou 

průkazná. 
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Graf 23 a graf 24  - Struktura dle zapojení do konkrétních vzdělávacích programů 

    

 Data - vlastní výzkum        Data - vlastní výzkum 

 

1. Kdo jsou klíčoví aktéři, kteří ovlivňují rozhodnutí zapojit se nebo se nezapojit do 

konkrétních vzdělávacích programů? 

Dle výsledků dat z dotazníků vyplývá, že na úrovni žáků a žákyň v 78 % o zapojení 

rozhodují učitelé. To odpovídá i struktuře vzorku a způsobu zapojení do konkrétních 

programů. O svém vlastním zapojení do programu rozhodlo 16,5 % žáků a žákyň, 

„přemluvení“ spolužákem, nebo spolužačkou bylo 5,5 %. Odpovídá to i formě projektů, kdy 

v případě PNS je rozhodnutí na straně žáků, žaček, kdežto u JSNS téma do hodiny vnáší 

učitel respektive učitelka.  
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Graf 25 – Rozhodování o zapojení, nebo nezapojení do programu (žáci/žákyně)

 

Data - vlastní výzkum 

 

Na úrovni učitelů a učitelek bylo rozhodnutí o zapojení do programu predominantně na 

úrovni samotných učitelů (80 %) spolu s ostatními kolegy dalších 12 %. Pouze 8 % uvádělo, 

že se jednalo o rozhodnutí na úrovni vedení školy. To tedy potvrzuje roli a autonomii 

v rozhodování na osobní úrovni jednotlivých pedagogů. Zároveň je potřeba připomenout, že 

se jedná o poměrně specifický vzorek výrazně aktivních učitelů a učitelek.  

Graf 26 – Rozhodování o zapojení, nebo nezapojení do programu (učit.) 

Data – vlastní výzkum 
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2. Jaké jsou cíle a motivace jednotlivých aktérů těchto programů? 

Na úrovni motivace a cílů žáci a žákyně uvádí jako zásadní motivaci dozvědět se nové věci, 

fakta a znalosti (27,5 %), mezi další významné motivace patří rovnocenně zvládnout nové 

dovednosti a možnost se setkat s pamětníky (20,5 %) a následně ujasnění si vlastních názorů 

a postojů 13,7 % a ujasnění si hodnot 9,6 %. Ostatní jsou spíš okrajové motivace.  

 

Graf 27 – Co je/bylo největší motivací pro zapojení do programu (žáci/žákyně) 

 

Data – vlastní výzkum 

Ve skupině učitelů a učitelek je nejvýznamnější motivací vlastní další vzdělávání (DVPP) 

36 % a velice blízko reagování na aktuální podmínky a témata 32 %. Tyto obě odpovědi 

prakticky znamenaní osobní růst, případně rozvoj znalostí a pedagogických dovedností. 16 

% z této skupiny pak uvádí jako nejdůležitější získat další materiály do výuky a 12 % 

možnost setkání s pamětníky.  
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Graf 28 – Co je/bylo pro nás největší motivací pro zapojení do programu (učit.)

 

Data – vlastní výzkum 

 

3. Pomáhá zapojení žáků a žákyň do těchto vzdělávacích projektů více se orientovat a 

rozvíjet témata občanské výchovy a mediálního vzdělávání? 

Nejvíce pozitivních odpovědí (kumulovaně ano a spíš ano) zaznamenala okruh zdravého 

životního stylu (celkem 91,8 %), následované těsně oblasti problémů životního prostředí 

(celkem 89 %). V další významné úrovni vychází zájem dozvědět se více o demokracii a 

jejích hodnotách (79,5%) o lidských právech (75,3 %) a budovat si pozitivní vztah ke svému 

okolí (69,9 %). V ostatních oblastech se stále pohybují odpovědi nad 50 % kromě hraničních 

53,4 % u tématu podpory dobrovolnictví a pak především pouze 31,5 % u odpovědného 

přístupu k financím (finanční gramotnosti).  

Nejvíce ambivalentní postoj "nevím" vyjadřovali žáci a žákyně opět k finanční gramotnosti 

(27,4 %) a v tématu pozitivního vztahu ke svému okolí (26 %). 

V oblasti nejvíce negativních postojů se vyjádřilo 41,1 % u odpovědného přístupu k financím 

(finanční gramotnosti) a 32,9 % k aktivnímu zapojení do dobrovolnictví. 
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Graf 29 – Pomohl vám program zlepšit se, nebo se dozvědět víc a témata (žác.)

 

Data – vlastní výzkum 

 

Z hlediska žáků a žaček je zajímavá, že při analýze výsledků a vztahu genderu se projevila 

ve většině odpovědí jen velice malá odlišnost. Je možné že se tak stalo i díky poměrně 

malému vzorku respondentů.  

Žákyně měly pozitivnější odpovědi na otázky po ochotě zapojit se více do aktivit kolem vás 

a do veřejného života, odpovědněji nakupovat a mít udržitelnější spotřebitelské chování i 

budovat pozitivního vztahu ke svému okolí. Výrazně pozitivnější byla jejich ochota více se 

dozvědět o extremismu a zvýšit respekt ke kulturním odlišnostem. Naopak žákyně měly 

oproti žákům menší zájem o témata týkající se dozvědět se více o tématu šikany a 

kriminalitě. Společný byl relativní nezájem byl o téma odpovědného přístupu k financím 

(finanční gramotnosti). 
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Výrazný rozdíl se projevil v otázce, zda zapojení do programu žáky a žákyně motivovalo k 

nějaké jiné aktivitě ať již ve škole, nebo mimo školu. Zde žákyně uváděly oproti žákům 

výrazně větší ochotu se zapojit.  

Graf 30 – Motivovalo vás zapojení do programu k nějaké jiné aktivitě ve škole nebo mimo školu?  

 

Data – vlastní výzkum 

Pohled učitelů a učitelek je celkově více pozitivní. Nejvíce pozitivních odpovědí (tj. 

kumulovaně ano a spíš ano) zaznamenaly čtyři okruhy, které představovaly shodně 100 % - 

jedná se o aktivní přístupu k lidským právům, prevence extremismu a respekt ke kulturním 

odlišnostem, podpora demokratických hodnot a rozvoj všeobecného přehledu a občanských 

kompetencí. Velice pozitivně jsou ale hodnoceny i další oblasti (shodně 88 %) a to zapojení 

do veřejného života, pozitivní vztah k regionu a prevence kriminality a šikany.  

Všechny odpovědi se pohybují ve výrazně pozitivním spektru kromě odpovědnému 

spotřebitelskému chování (60 % ano a spíš ano vs. 20 % spíš ne). Vzhledem k tomu, že PNS 

toto téma v rámci svého obsahu vůbec nemají je logické, že nemůže mít tak vysoké pozitivní 

hodnocení. Pouze 48 % opět dosáhl odpovědný přístupu k financím (finanční gramotnost), 

která byla také hodnocena 16 % kumulovaně jako spíš ne a ne.  

Nejvíce ambivalentní postoj "nevím" vyjadřovali učitelé o přínosů pro žáky a žákyně v 

tématu finanční gramotnosti (36 %) a v tématu pozitivního vztahu ke svému okolí (32 %). 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Ano Spíš ano Nevím Spíš ne Ne

Motivovalo vás zapojení do programu k nějaké jiné aktivitě ať již ve škole, nebo 
mimo školu?

(žákyně / žáci / celkem N=73)

celkem žákyně žáci



95 

 

Graf 31 – Jakou konkrétní znalost nebo kompetenci podle vás pomáhá projekt rozvíjet?  

 

Data – vlastní výzkum 

 

Zajímavé je pak srovnání výsledků obou skupin. Nevíce rozdílné postoje se objevují na téma 

extremismu a zvýšit respekt ke kulturním odlišnostem (rozdíl 39,7 %), následovaný 

zapojením se více do aktivit kolem vás a do veřejného života (rozdíl 30,5 %) tématem 

prevence kriminality (29,1 %) a rozvojem všeobecného přehledu a občanských kompetencí 

(26 %). Ostatní hodnoty jsou pod rozdílem 25 %.  

Tyto výrazně rozdílné pohledy na stejná témata jsou zajímavá, protože ukazují odlišná 

očekávání a pohledy konkrétních aktérů (učitelů a učitelek a žáků a žaček). Bylo by jistě 

dále zajímavé provázat tato data s dalšími aktéry a přidat tak další pohled. Tyto postoje a 

názory se částečně objevují v kvalitativní části výzkumu.  
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Graf 32 – Srovnání konkrétních pohledů učit. a žáků žákyň, které projekty rozvíjí 

 

Data – vlastní výzkum 

 

4. Vnímají jednotliví aktéři těchto programů nějaké konkrétní pozitivní dopady 

zapojení se do vzdělávacích programů, případně jaké to jsou a jsou pro všechny 

stejné?  

Na tuto otázku jsem zjišťoval odpovědi v rámci dotazníkového výzkumu na více úrovních 

především čtyř otázek, které byly postavené jako škálové dotazy.  
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Graf 33 – Zjištění celkové spokojenosti a motivace (žáci a žákyně) 

 

Data – vlastní výzkum 

 

Na úrovni žáků a žákyň vychází výrazná spokojenost s programy i když je drobně 

rezervovanější odpověď k opakování vlastní účasti na programu (54,8 % spíš ano), přesto je 

ale celkově jednoznačně pozitivní převaha.  

Graf 34 – Zjištění celkové spokojenosti a motivace (učit.) 

 

Data – vlastní výzkum 
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V případě učitelů a učitelek, byla reakce ještě výrazně pozitivnější. Opět bych připomněl, že 

se jedná o vzorek, který představuje spíš motivované a učitele, kteří se věnují řadě dalších 

vzdělávacích programů apod.  

5. Věnuje se ve středních školách občanské a mediální výchově dostatečně významná 

pozornost, co jsou případně největší překážky nebo limity a jaký význam v celkovém 

kontextu mají tyto dva programy?  

Tato otázka je z hlediska kvalitativních dat zjistitelná jen částečně, protože předpokládá 

složitější individuální odpovědi. Hlavní otázka, tedy zda je věnována tématu věnována 

dostatečná pozornost je obsažena v samostatné otázce dotazníků pro skupinu učitelů a 

učitelek. Z dat vyplývá, že 64 % učitelů a učitelek si myslí, že se tématu nevěnuje dostatečná 

pozornost (kumulovaně odpověď spíš ne a ne). 

 

Graf 35 – Věnuje se obč. a med. vzdělávání dostatečná pozornost? (učit.)  

 

Data – vlastní výzkum 
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2.6.2 Vyhodnocení a analýza kvalitativní části výzkumu 

2.6.2.1 Strukturované rozhovory 

Na dotazníkové šetření navázaly strukturované rozhovory, které opět vycházely ze setu 

otázek dotazníků, který ovšem výrazně rozšiřovaly. Byly realizovány pouze s částí skupiny 

učitelů a učitelek. Tyto rozhovory jsem následně přepsal a pracoval s kategoriálním 

systémem, který byl blízký struktuře otázek. Systém kategorií – klíčových témat jsem 

doplnil jednotlivými kódy. Níže představuji výstupy podle jednotlivých kategorií.  

 

Zapojení do programů 

Všichni respondenti/ky věděli a znali vzdělávací programy neziskových organizací, "jsme 

zapojeni do Příběhů našich sousedů i dalších vzdělávacích projektů" aktivně se do nich 

zapojovali alespoň do jedno z programů. V jednom případě se zapojovali do obou 

vzdělávacích programů "dělala jsem s dětma, Příběhy našich sousedů a bylo to hodně 

zajímavé a filmy od Člověka v tísni využívám v hodinách pravidelně". Často měli zkušenost 

i s dalšími programy, nebo například využívali další materiály ve výuce "naše škola využívá 

materiály Člověka v tísni, nejen z Jednoho světa, ale i jednotlivých dalších programů" a 

"promítám občas filmy a studenty to rozhodně zajímá".  

Naprostá většina učitelů a učitelek vnímalo pozitivně své zapojení do programu, ale zároveň 

se opakoval ať již explicitně vyřešeny, nebo pouze okrajově zmíněný problém vlastní 

kapacity "nyní nemám kapacitu aktivně se zapojit, protože se trochu změnila moje náplň 

práce". Otázka osobní kapacity se následně propisuje i do většiny dalších okruhů a témat. 

 

Hlavní důvody a motivace 

Mezi hlavní důvody a motivaci zapojení učitelé a učitelky uváděly především jejich osobní 

rozhodnutí. O programech se dozvěděli různými způsoby: "paní koordinátorka oslovila naši 

školu a já jsem si hned během toho úvodního setkání uvědomila, že znám paní X, která by 

byla pro program bezvadná, takže to přesně zafungovalo", "bavily jsem se na jednom školení 

s kolegyní, jaké další materiály používá".  

Obecně se dá říci, že pro celý vzorek je charakteristické, že jsou aktivními učitele a 

učitelkami, což se projevuje tak, že se na osobní rovině snaží dále se vzdělávat, využívat 
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nové výukové metody nebo nové technologie a inovovat způsoby výuky. Zároveň se ale dá 

říci, že právě, protože se jedná o aktivní učitele, nepřijímají slepě jen "cokoliv nového", ale 

zároveň jsou kritičtí "já jsem k tomu byla dost skeptická, protože jsem si říkala, že to bude 

šílený práce a taky mě na úplně první moment nesedělo to jako nadšení tý koordinátorky, 

říkala jsem si "ty jo, tahle holka mi tady bude teď říkat jak mám učit?!" (...) "ale pak si to 

hodně sedlo a děti to úplně nadchlo". Vyhledávají a zkouší v rámci výuky různé aktivity a 

snaží se následně konkrétní metody a pokud cítí, že je příležitost, nebo potřeba tento výukový 

materiál, nebo metodu využít aktivně ji využijí - "můžeš si vybrat z mnoha témat, což mi 

vyhovuje, protože se někdy dostaneme k věcem, který bych potřeboval složitě vysvětlovat a 

takhle to studenti vidí i hodně zajímavou formou". To se samozřejmě týká především 

projektu JSNS, protože program PNS je naopak výrazným závazkem a systematickou 

dlouhodobou prací. Z hlediska konkrétní motivace učitelů se ale především jedná o osobní 

motivaci, "pro mě byla asi zásadní motivace právě paní X která přežila holokaustu, myslím 

si, že by se s pamětníky mělo mnohem více pracovat ve výuce". 

 

Rozhodování o (ne)zapojení do programu 

Z hlediska rozhodování o účasti v programech jsem až překvapivě oproti ostatním datům 

(především výsledkům z dotazníkům) zaznamenal určitou kritiku, která vyznívala, že by se 

část učitelů a učitelek do programu nezapojovalo, "kdybych o tom měla rozhodovat já? Tak 

do toho nejdu", nebo "já jsme to převzala po kolegyni co šla na mateřskou, takže jsem byla 

hozená do vody a nerozhodovala jsem se o ničem", ale zároveň právě fakt, že jsou do 

programu zapojeni/zapojeny bylo následně hodnoceno v naprosté většině velice pozitivně 

"každopádně to byl dobrý projekt a hned od toho prvního ročníku to studenty bavilo", nebo 

"bylo to moje rozhodnutí, protože mi to přijde jako hrozně důležitý, aby ty děti měli víc 

podnětů a třeba věděli v čem žili jejich rodiče“. Kromě případu, kdy respondentka uváděla, 

že to bylo rozhodnutí "zástupkyně ředitele školy" a další, "já jsme to převzala po kolegyni co 

šla na mateřskou" všichni učitelé a učitelky uváděly, že to bylo právě jejich osobní 

rozhodnutí. Tato data přesně odpovídají i výsledkům z dotazníkového šetření a potvrzují 

opět osobní motivaci i autonomii rozhodování o zapojení do programů. Nezaznamenal jsem 

v rámci těchto rozhovorů situaci, že by někdo popisoval, že se chtěl zapojit a z důvodů 

rozhodnutí vedení, nebo ostatních kolegů a kolegyň by se nemohl do některého z programů 
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zapojit. V jednom rozhovoru učitelka popisovala diskusi s dalšími kolegy a kolegyněmi, 

která opět představuj demokratickou diskusi a její vyústění v podobě realizace programu ve 

škol, „byla okolo toho docela zajímavá debata s jednou kolegyní, která teda rozhodně má 

na věci jiný názor, ale o to víc jsem ráda, že tohle v mých hodinách probíráme".  

 

Konkrétní znalost, nebo kompetence žáků a žákyň 

Učitelé a učitelky uváděly především celkovou komplexnost tématu "myslím, že na to takhle 

nejde odpovědět (…) my probíráme některý znalosti jasně, ale ty filmy mi spíš jako pomáhají 

rozšiřovat ty hodiny ještě o hodně dalších věcí", jiná učitelka uváděla, "podle mě to není 

jedna znalost, už protože těch témat je hrozně moc a probíráme je postupně", nebo "není to 

teda jedna jasná věc, nebo že bys to měla jako když učíš čtení – takhle se čte tohle písmeno 

A, výsledek teda byl, naučili jsme se číst písmeno A, tohle je spousta malejch věcí jakoby 

dohromady". Hodnotili tedy především to, že se žáci a žákyně "učí normálně diskutovat, 

poslouchat se". V případě programu PNS pak hodnotila jedna učitelka, "naučili se dělat 

rozhovor i prezentaci a práci v týmu" a zároveň opět podtrhuje komplexnost celého tématu 

"ale jinak toho co zažili bylo asi víc".  

Nejedná se tedy o jednu znalost, nebo kompetenci, ale kombinace rozvoje více kompetencí, 

znalostí i praktických dovedností. 

 

Nejsilnější moment 

Programy přinesly pro řadu tříd hodně výrazné a v některých případech i extrémní zážitky. 

Především na úrovni práce s filmy v hodinách a reflexivní metodě uváděly dvě učitelky 

hodně náročná témata, která se díky realizaci projektu podařilo objevit a začalo se s nimi 

pracovat. Učitelka v rozhovoru uváděla příklad, který se týkal domácího násilí a dalších 

patologií v rodině "při jednom tom filmu, co se týká dost problematickým věcem v rodině se 

ukázalo, že několik dětí jako ze třídy, zažívá asi dost velký problémy doma a pak jsme na 

základě toho řešili i s kolegyní a psycholožkou a sociálkou dvě situace v těch rodinách (...) 

jako bylo to teda hodně náročný i pro mě osobně, protože když si s těma dětma každodenně 

tak to jako je rozhodně dost blízko (...) to byla teda síla a myslím si, že nám ten film vlastně 

pomohl to téma vůbec otevřít a díky tomu se s tím něco začala dělat". Další ještě závažnější 

případ se týkal znásilnění jedné ze žaček "jedna holka mi po hodině co jsem dělali jeden z 
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těch filmů řekla, že byla znásilněná" (…) "řešily jsme to pak dlouho a byla tam intervence i 

psycholožky" (…) "jako s odstupem jsem hodně ráda, že našla vůbec sílu to řešit". Oba tyto 

příklady ukazují opět velice významnou roli učitelek, důvěru, kterou byli žáci a žákyně vůči 

nim mít a zároveň ochotu učitelek situaci řešit. Z hlediska vzdělávacího programu to ukazuje 

schopnost otevírat a následně systémově řešit na úrovni školy a dalších struktur i extrémní 

situace a význam osobní i na úrovni skupiny. Učitelé a učitelky často zmiňovaly zážitky 

spojení s využitím reflexivní metody po projekcích filmů (program JSNS) a to i v souvislostí 

s tím, že to velmi často posunulo jejich profesní i osobnostní rozvoj, "fakt to hodně změnilo 

můj pohled na učení, pro mě to bylo a jako myslím i pro ty děti, hodně silnej moment při tom 

a právě i po tom filmu". 

Spolu s tím často zaznívaly příklady toho, že právě skupinový zážitek a diskuse reflexe po 

filmu výrazně působilo na kolektiv třídy "rozbrečeli se mi ve třídě, bylo to docela hustý, jako 

nebyla jsem na to vůbec připravená, ale bylo to potom i hodně osvobozující (…) myslím že 

to bylo potřeba, protože to tu třídu hodně změnilo k lepšímu". 

Zásadní zážitky žáci a žákyně můžou zažít i v rámci programu PNS ať již například setkáním 

s pamětníkem, nebo díky prezentaci po dlouhému procesu práce - "bylo skvělé vidět jak sou 

hrdí, že to dotáhly, jako ono to nebylo vůbec jednoduchý a myslím si, že několikrát bylo na 

hraně jestli to vůbec dodělají, to si teda myslím, že byl rozhodně pro ně hodně důležitý 

moment". Silný moment to byl nejen pro žáky a žákyně, ale jak popisuje učitelka "když jsem 

viděla jak ty "moje holky" prezentují to na čem jsme pracovaly, tak to - byla jsem na ně fakt 

pyšná". 

 

Je program zajímavý a motivuje dozvědět se víc 

Učitelé a učitelky často zmiňovaly určité konkrétní příklady, jak účast v programech 

motivovala žáky a žákyně, "já tam měla třeba jednu žákyni co teď dělá práva, my jsem se 

nedávno potkaly a ta mi říkala, že jí to napadlo, když jsme dělaly diskusi po jednom filmu", 

nebo "začali jsme pořádat pravidelná promítání a diskuse a zveme si k tomu i během roku 

nějaké hosty, takže si myslím, že jo". Zároveň, ale zmiňovali, že to nemusí být výsledek 

konkrétních aktivit, ale zároveň musí vycházet motivace žáků a žákyň a jejich prostředí - 

"myslím si, že ta motivace musí být i z nich a rodiny", nebo "za mnou teď nedávno přišel 
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jeden kluk, jestli by šlo promítat konkrétní film, protože si ho našel někde na youtube a přišlo 

mu to zajímavý".  

V případě PNS byl opět zmiňován aspekt dlouhodobého projektu a jeho dokončení "když 

pracují několik měsíců na tom celém programu tak to je hodně intenzivní. Mohli by dělat 

něco jinýho, ale oni přesto tohle dodělají a je tam samozřejmě i ten moment té prezentace, 

jako pro ně to je často poprvé, kdy něco takhle říkají před sálem plným lidí". Zároveň se 

ukazuje, že právě tyto další aktivity, nebo úspěchy a školní prezentace mohou dále fungovat 

jako motivace pro další žáky a žákyně "mě říkaly teď dvě studentky, jestli by mohly příští 

rok udělat tým, takže ta motivace se přenáší i mezi ročníky", nebo "já mám zkušenost s tím, 

že ty děti pak víc tyhle témata zajímají, a tak si myslím, že to rozšiřuje její zájem". 

 

Splnění očekávání / zapojení se znovu 

Naprostá většina učitelů a učitelek je do programů zapojena dlouhodobě. Mají třeba nějaké 

dílčí kritické pohledy na konkrétní programy, respektive spíš na konkrétní aspekty v rámci 

těchto programů, například jedna z učitelek uváděla "mě nebavila ta prezentace a štvala mě 

ta soutěž, protože si myslím, že by to mělo být jako prezentace výsledků, ale ne vlastně takhle 

hodnocený, každý z těch týmů si zaslouží vyhrát". Jedna učitelka hodnotila program PNS 

"tohle bylo podle mě šíleně složité", ale zároveň zmínila téma osobní dynamiky "ale asi jsem 

byla taky negativně ovlivněná tím, že mi teda vůbec nesedla ta koordinátorka, takže já tohle 

asi předám kolegyni a zase se vrátím k tomu co mě teda funguje líp".  

I přes tyto kritické hlasy v naprosté většině napříč vzorkem učitelé a učitelky potvrzovaly 

spokojenost a motivaci dále programy využívat, "ano, podle mě to splňuje to, co jsem 

potřebovala a taky se to dál zlepšuje, třeba teď jsem viděla několik nových lekcí a myslím, 

že je se třídou vyzkouším", nebo "jasně, chci s tím pracovat i dál". Jak jsem již zmiňoval, 

protože se jednalo o aktivní učitele a učitelky dá se tedy předpokládat, že celkový názor na 

programy bude u takto zvoleného vzorku spíš kritičtější z důvodu vyššího očekávání. 

 

Jak pomáhá program realizaci výuky občanského a mediálního vzdělávání  

Názor na to zda oba programy a jejich části pomáhají v občanském a mediálním vzdělávání 

opět částečně záležel na konkrétním programu, jedna učitelka zdůrazňovala právě to, že se 

v rámci programu PNS jedná o vybraný tým a nikoliv celou třídu "ten tým dětí to jasně 
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posune, tam si myslím, že rozhodně to pomáhá" (…) "naučí se na tom hodně věcí a taky jsou 

dobrý ty workshopy". Zároveň se objevil i kritičtější pohled "podle mě může, ale zase bych 

těm několika hodinám nepřikládala nějaký moc velký význam" (…) "podle mě jde o víc věcí 

dohromady, aby ty studenti věřili, že jsou součástí společnosti třeba a že tedy záleží i na 

nich", který právě zohledňuje potřebu komplexnějšího celostního přístupu.  

To co učitelé a učitelky vnímali obecně jako pozitivní u programu JSNS byla možnost vybrat 

si konkrétní film, nebo téma "pro mě to je další doplněk věcí co používám a vyhovuje mi, že 

si můžu vybrat třeba film, který se týká toho co chci probrat", nebo "můžeš tam najít všechno 

co potřebuješ, protože je tam hodně filmů a je to dobře zpracovaný". Zajímavý příklad byl i 

popis reakce žáků a žákyň, "byly překvapený z těch dezinformací, některý byly až uražený 

"jak si to jako ty lidi můžou dovolit" říkali, to byl hezkej moment, když jsem to viděla, jak o 

tom přemýšlej". Zároveň část učitelů a učitelek přiznávala, že téma mediálního vzdělávání 

je pro ně osobně složité. Někdy jsme se k tomu dostali až po skončení rozhovoru 

v neformální části, kdy se v několika případech vrátili k tomu, že sami mají nedostatek 

zdrojů a jsou v tématu dezorientovaní.  

 

Zapojení do jiných (další) vzdělávacích programů 

Jak již bylo zmíněno vzorek představuje velice aktivní učitele a učitelky, které zmiňovali 

jejich zapojení do řady dalších vzdělávacích programů a projektů - "měli jsem ještě několik 

výstav, máme besedy ve škole, děláme toho někdy si říkám až moc", nebo "(smích) my jsem 

zapojený snad do všeho co jde". To co opět zaznívalo v naprosté většině rozhovorů byl limit 

času a kapacit pro další rozvoj občanského a mediálního vzdělávání "ne, já ani takhle 

nestíhám co bych měla a představa, že by byly ještě další věci, to bych nedala", nebo "mám 

kolegyni a ta vyhledává všechny programy a novinky co jsou, jako ona nemá rodinu a tak si 

na tom trošku ulítává" (…) "já to vždycky nechám jí trošku vyzkoušet a to co mi připadá jako 

použitelný tak zkusím použít" (…) "no ale třeba ty příběhy (PNS) to jako je tak dlouhodobý 

a náročný, že to si třeba myslím, že to jsem třeba neodhadla (smích)".  

Velká část pedagogů zmiňovala pozitivní možnost probrat konkrétní situace s kolegy a nebo 

zjisti například prostřednictvím profesních a zájmových skupin na sociálních sítích příklady 

dobré praxe z jiných škol "pravidelně se bavíme s kolegy a snažíme se i díky seminářům a 

různým fórům, třeba na facebooku, nebo tak, doplnit třeba nějaký novinky a takže jsme 
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zapojený do různých dalších věcí" a to i na úrovni jiných oborů "ale jsme třeba taky ve věcech 

kolem matematiky a fyziky nebo počítačů, jo takže těch programů je docela dost". 

 

Věnuje se občanské a mediální výchově na vaší škole dostatečná pozornost 

Spektrum odpovědí je poměrně jasně formulovaného pocitu, že pozornost na téma nemůže 

být dostatečná, "ne, rozhodně by na to mělo být víc času", přes negativních předchozích 

zkušenosti, které vedly až k odchodu z předchozího zaměstnání "já jsem dřív učila na škole, 

která měla teda šílený vedení a tam právě tohle vadilo řediteli tak jsem tam už nechtěla být" 

(…) "jsem ráda, že teď můžu učit víc takových věcí a taky si myslím, že to ty děti zajímá, 

takže jo" k určité nejistotě - "neumím to říct, snad" (…) "mě chybí některá ty témata a čas je 

pořádně probrat". Co bylo v rámci vzorku spíš opět jednotící byl rozhodně pocit, že to je 

důležité téma. Zároveň učitelé a učitelky zmiňovali nedostatečný prostor a obavy z určitých 

dílčích témat - "hm, občanka jo, ale teda mediální, nevím, myslím, že tohle třeba u nás není 

a je vidět jak často ty studenti v tom plavou, že fakt věří úplnejm blbostem protože si to někde 

přečtou, nebo spíš to vidí jako nějaký video" (…) "mám z toho docela strach, protože si 

myslím, že to fakt ovlivňuje veřejný mínění i volby a tak" a opět zmiňovali časovou dotaci 

jako největší limit "jako já bych třeba tohle i kvůli mýmu tématu chtěl dělat víc, ale nemáš 

na to prostě čas". 

 

Co je nejvíce potřeba pro zlepšení výuky občanské a mediální výchovy 

Z hlediska potřeb, které by vedly ke zlepšení výuky učitelé a učitelky zmiňovaly rozsáhlé 

spektrum více témat, od "já jsem docela spokojená, tak jak to je, nemyslím si, že je něco tak 

potřeba", přes pohledy které částečně odrážely i délku praxe "pro mě to třeba bylo dlouho 

naprosto nepřehledný a nevěděla jsem jaký materiály kde jsou, protože, když jako začínáš 

učit tak toho je najednou fakt hodně a vlastně ty se v tom moc neorientuješ" a formulování 

potřeby kouče, tutora, nebo jiné formy podpory v začátku "třeba pro mě by bylo fakt dobrý 

mít někoho, kdo by v tom začátku pomohl, protože si jako nechceš říkat o pomoc od kolegyň, 

který už takhle se na tebe koukaj jako "to je ta mladá blbá, co nic neumí" a kdybych měla 

někoho, kdo by mi s tím pomohl, tak by to bylo o hodně jednodušší".  

Opět se objevovala celková kapacita a čas jako kritický faktor "neumím na to takhle obecně 

odpovědět – asi mít na to víc času", ale i potřeba dalšího vzdělávání "je potřeba hlavně 
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podporovat nás – učitele" (smích) "já bych potřeboval sabatikl na rok někam číst knížky, to 

by bylo potřeba". Zazněly, ale i komplexnější názory na potřebu škol a vzdělávání "nejvíc 

by bylo potřeba aby škola víc věděla co vlastně chce, aby si ty děti z ní odnesli, jako my třeba 

na tohle téma vedeme pořád dost nejasnou diskusi, v ní mám pocit, že spíš prohrávám". 

 

Zdroje materiálů (metodologických, obsahových aj.) 

Napříč tímto výzkumným vzorkem se ukázaly velice odlišné způsoby práce s přípravami 

hodin. Někteří učitelé a učitelky pracovaly již s připravenými materiály neziskových 

organizací a zmiňovaly to jako významnou výhodu "portál (jsns.cz) používám hodně, 

protože ty přípravy jsou rovnou hotový", zároveň uváděly, že si většina přípravy nebo 

materiály do hodin dále zpracovává "občas něco nového zařadím, mám ráda, když si to 

zpracuji sama", pro mě to je už možná moc nalinkovaný, takže z toho si většinou vezmu jen 

třeba část nebo to nějak upravím aby se mi s tím líp pracovalo" a "používám články a videa 

z internetu, je toho nekonečně a zároveň nejlíp dostupné".  

Byl ale i učitel, který popisoval sdílení výukových materiálů ještě s kolegy ze školy "sdílím 

s lidma ještě ze školy takový nápady a další věci, co mi přišly dobrý, a to asi využívám nejvíc, 

pak mám samozřejmě věci, co jsem si postupně udělal k jednotlivým jako věcem, co mě asi 

víc zajímají a pak nějaký další věci vždycky doplním podle toho u čeho třeba mám pocit, že 

by se to mělo nějak doplnit". Sdílené výukové materiály a opět hledání dobrých příkladů 

praxe prostřednictvím webu, nebo sociálních sítí zaznívalo z více rozhovorů "sleduji několik 

skupin na facebooku a taky nějaké blogy co dělají učitelé a tam je hodně zdrojů". 

 

Největší přínos konkrétního programu z hlediska občanské a mediální výchovy 

Rozdíl mezi oběma programy se manifestoval i v tomto okruhu. Zatímco učitelé a učitelky 

zapojené do programu PNS zmiňují například "týmová práce, závěrečná prezentace a to, že 

vidí, že něco fakt dokázali", nebo "podle mě pro ten tým to je hodně posun dopředu, ty ostatní 

(pozn. ostatní žáci a žákyně třídy co se přímo do programu nezapojili) zase můžou vidět, že 

to je posun dopředu a snad je to motivuje k něčemu dalšímu, nebo se zapojit nějak jinak".  

V případě JSNS jsou odpovědi komplexnější "hodně záleží, jak s tím kdo pracuje (filmy 

JSNS), ale myslím, že to pomáhá nějak nabourat představu toho, že to je všechno tak 

jednoduchý a u nějakých těch studentů to může vést k tomu, že je budou ty věci nějak zajímat 
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víc", nebo "otevírá (to) možnost docela nenásilně mluvit o hodně těžkých tématech při tý 

reflexi po filmu, bylo to pro mě samotnou dost překvapivý a když jsem s tím začínala, tak to 

teda rozhodně nebylo jednoduchý, ale dnes v tom vidím největší sílu".  

Zároveň zazněly i kritičtější hlasy "už asi nevěřím na nějaký zázraky a to, že to bude všechny 

zajímat, jsem v tom už mnohem víc na zemi".  

Jako opakující se téma se objevila pozice, že nejde o programy jako takové, ale i o celkovou 

demokratickou atmosféru školy a další aspekty - "nevím, myslím si, že ve škole nejde o jeden 

konkrétní projekt, spíš se o tom snažím uvažovat jako o nějakém celku".   

Z hlediska hypotéz stanovených před kvalitativním výzkumem: 

A. Učitelé a učitelky, kteří jsou zapojeni do jednoho ze zkoumaných vzdělávacích 

programů, se rozhodují především z důvodů osobního přesvědčení o významu 

tématu, zájmu o metodologii a výukové materiály a z důvodu svého dalšího 

vzdělávání. 

Tato hypotéza je pravdivá.  

B. Důvody pro (ne)zapojení se do jednoho z programů jsou především kapacitní, tedy 

osobního charakteru, ale mohou být i z důvodu rozhodnutí vedení školy nebo 

zřizovatelů. 

Tato hypotéza je pravdivá. 

C. Programy mají zcela odlišný management, strukturu financování i metodologii. 

Tato hypotéza je pravdivá.  

D. Zkoumané vzdělávací programy odlišně přistupují a pracují s osobností 

učitele/učitelky.  

Tato hypotéza je pravdivá i když jsou konkrétní části programů ve kterých je přístup 

k učitelům obou programů shodný.  

E. Hodnotové vzdělávání jako celek kromě konkrétních vzdělávacích programů 

významně ovlivňuje celková demokratická atmosféra ve škole. 

Tato hypotéza je potvrzená.  
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2.6.2.2 Výsledky a analýza hloubkových rozhovorů  

V této kapitole představuji výsledky zpracovaných hloubkových rozhovorů. Tyto rozhovory 

jsem vedl s několika experty na úrovni MŠMT, ČŠI a klíčovými pracovníky realizátorů 

programů – zaměstnanci NNO. Rozhovory byly často více jak hodinové, aby pokryly témata 

v dostatečném měřítku, tedy se zabývaly výrazně širšími tématy, řízením programu jako 

takového i otázkami politiky, HR, financí a dalších souvisejících aspektů tak, aby postihly 

všechny aspekty programu jako takového.   

Rozhovory jsem přepsal a zpracoval do struktury kategoriálního systémem, který vytvořil 

jednotlivé okruhy – kategorie. Ty jsem zpracovával postupně a doplňoval jednotlivými kódy. 

Níže představuji souhrnný výstup ve struktuře jednotlivých kategorií.  

 

Klíčová role (učitelé – učitelky a ti ostatní) 

„Na úrovni školy je klíčový člověk učitel“ opakovala se v různých variacích odpověď. 

Učitelé a učitelky byly spolu s žáky a žákyněmi ústředními osobnostmi, které byly v případě 

programu PNS doplněni o roli koordinátora/koordinátorky.   

Zástupci a zástupkyně organizací i státních institucí popisovali svou spolupráci s učiteli a 

učitelkami především jako jejich podporu, „pomáháme jim naplňovat mnohdy nejednoduchá 

zadání“, nebo „ta naše role je rozhodně je podpořit, třeba je a možná i trošku vyjasnit 

směrem k vedení, nebo zřizovateli v často složitý situaci“. Nejde ale jen o krátkodobou 

podporu, někdy je role partnera i ta, že vytvoří prostor pro dialog „oni jsou často sami, s 

kolegama to moc neprobíraj i když často chtěj“, jindy programy mohou pomoci ve změně 

pohledů učitelů a učitelek samotných, tedy částečně ve změně vlastní motivace - „začala je 

ta práce znovu bavit a změnilo se i vyhoření na pokraji kterého řada z nich je, může to být 

nová forma, nový princip“.  

Na osobnosti a motivaci učitelů a učitelek zásadně záleží, protože fungují na nejvíce osobním 

měřítku atmosféru třídy „může být průvodcem, vytvořit prostředí důvěry, ochoty sdílet a 

celkově bezpečné prostředí a nebo taky naprostou negaci těchto hodnot“, tedy jde o roli, 

která může být například pokud jsou učitelé a učitelky již zcela vyhořelí výrazně negativní.   

Škola přestavuje i základní tradiční hierarchické výzvy, jak zmiňuje jedna respondentka, „já 

si třeba pomatuji, že po 25 letech učení jim tady mám něco říkat, nějaký výběr informací, 

který přeze mě proteče a často nejenom přes mě, ale přes nějaký instituce, ale zásadní 
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problém v tý škole je, že to je často jak zákopová válka, často – to partnerství je tam tak 

strašně těžký pěstovat a bez partnerství to často moc nejde“. Samozřejmě tento celostní 

přístup a reflexe představuje opět náročnou výzvu na osobnost učitele nebo učitelky. 

Jejich role, ale není jen ve vztahu k žákům a žákyním, ale i jsou partnery a partnerkami 

realizátorů a realizátorek výukových programů - “ten kdo předstupuje před žáky – vyučující 

on je pro nás přirozeným partnerem, my nefungujeme tak, že bychom něco vymysleli od stolu 

a neprobírali to nejdřív s mnoha učitele, my je přiznáváme trvale jako partnery a jejich role 

je zcela nezastupitelná”.  

„Já si jako uvědomuju, že ta pozice je strašně těžká“ reflektovala jedna koordinátorka roli 

učitelů a učitelek, „ten hlavní rozdíl je, že já tam přijdu na tu jednu hodinu, kdy ty děti jsou 

nadšený že se nemusí učit to co by normálně měli a jsou uvolněný na konkrétní workshop a 

dělají něco zábavnýho“  a další popisuje rozdíl v rolích a možnostech „nechci tam být a 

říkat tomu učiteli jak se to dělá, ale naše výhoda je v tom, že děti jsou rádi, že vidí někoho 

jiných než toho učitele je to občerstvující“.  

Část realizátorů a realizátorek vzdělávacích programů, ale i lidé ze státní správy, mají svou 

vlastní pedagogickou zkušenost a tu často silně reflektují a vychází z ní až k celostnímu 

přístupu „nám jako učitelům, a já to říkám s vlastní zkušeností 25 let učení, často nezbývá 

nic jiného než pracovat na sobě, poznat se, dozvědět se proč třeba reaguji tak jak reaguji, 

co to ve mně je, že já na to takhle reaguji. Samozřejmě je to strašně náročné na tu osobnost 

toho učitele“ a tyto zkušenosti jim pomáhají si uvědomovat rizika zahledění do pozice 

učitele-učitelky - „část z učitelů musí projít výraznou změnou i ve vztahu ke svýmu 

pedagogickýmu přístupu a hodně o tom i mluvěj, že museli sami se sebou něco udělat, jak to 

pracuje s vaší pýchou, pokorou, potřebou nebýt tak důležitej a nepěstovat si tu svojí vlastní 

pozornost, ale to zároveň ta pozice toho pedagoga to strašně podporuje“. 

Ve spojení s učiteli a učitelkami zaznívali i dvě opakující se témata „teď je nedostatek učitelů 

ve školství obecně“ a „každej ten učitel má nějakej více úvazek jako že i bez toho aby dělal 

nějakej projekt tak má často přesčasy“. Právě nedostatek kapacit na strukturální i osobní 

rovině uváděly respondentky a respondenti jako jeden z kritických problémů školství.  
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Vzdělávání a rozvoj (další, trvalý) 

Potřeby vzdělávání, ale i hlubšího osobního rozvoje byla zmiňována v různých kontextech. 

Téma vzdělávání v rámci celého oboru je vlastně neustále se opakující téma „musíte se 

pořád vzdělávat, chtít se v těch tématech něco dalšího dozvědět“, ale při otázkách v oblasti 

vzdělávání učitelů a učitelek se výrazně projevil rozdíl v přístupu obou programů, který je 

patrný v pohledu na osobnost učitele, jeho roli a zapojení v průběhu programů, ale právě i 

potřebě a formě dalšího vzdělávání a růstu.  

Byly tedy přítomné pozitivnější pohledy směřující více k partnerství na různých úrovních 

„skvěle funguje to, že si učitelé často sami napíší, že by potřebovali více informací, nebo 

materiálů k tomuhle tématu, třeba teď k mediálnímu vzdělávání a my můžeme na tuhle 

potřebu a konkrétní téma dobře reagovat“, nebo „my vycházíme na těch kurzech pro učitele 

ze zpětné vazby a taky ji vždy získáváme a pracujeme s tím dál, abychom je učili to o co si 

řeknou že potřebují, co jim chybí, nebo v čem se sami chtějí zlepšit“.  

A zároveň prezentovaná výrazná důvěra v roli učitele a jejich schopnost hledat východiska 

a v tématech se dále rozvíjet, „učitelé vlastně jsou lidi, který celý život jsou v pozici, že oni 

mají ty odpovědi na všechno, oni jsou „hození do situací“ na který je nikdo nepřipravuje, 

oni si musí s nima nějak poradit, a to je právě to, že se musí dál rozvíjet se a především musí 

mít ochotu trvale něco zkoušet a učit se sami, je to sice hodně nefér, ale na druhou stranu 

oni si díky tomu poraděj a najdou řešení“.  

Nebo se naopak objevovala opačná linka, „pro ty učitele to funguje podle mě trochu jinak, 

oni jako nesnáší, když jim někdo říká, jak to mají dělat jinak - oni mají jako něco 

vyzkoušenýho a teď tam přijde někdo z neziskovky a řekne jim, teďka to děláte blbě dělejte 

to takhle jo – tak to je vlastně drzý“, tato pozice byla zajímavá i určitou nekonzistentností, 

protože respondentka navázala „No a to co já vím, že funguje je, že učitelé vidí, že někdo 

jinej pracuje s jeho dětma a oni najednou fungujou a on o tom může začít přemýšlet - co se 

stalo, že to zafungovalo?“, logicky hodnotit své vlastní aktivity kriticky je těžké.  

Objevovaly se i odpovědi, které se týkaly financování DVPP a situací, kdy „muselo se to 

udělat, protože se měly utratit finance“. Co ovšem bylo nejčastěji zmiňované téma byla opět 

kapacita a čas konkrétních pedagogů, „oni na to už prosně nemají kapacitu, když někdo 

pracuje vysoce nad úvazek a dělá ještě další věci navíc tak už tohle prostě moc nedává, ale 

zároveň to je často blbý v tom, že to rychle vede k vyhoření“.  
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Zajímavé byly pohledy aktérů a aktérek, kteří reprezentují pohled státních institucí. Zde se 

odpovědi pohybovaly od formálních konstatování „DVPP je důležitý nástroj, myslím, že to 

funguje dobře a nabídka a příležitosti jsou široké“ k pohledům, které potvrzují větší osobní 

zájem „účastnila jsem se několika konferencí a šla jsem se podívat na festival JS a 

závěrečnou prezentaci PNS, myslím si, že jsou do doplňující programy i když mě je bližší ta 

nezávislejší role učitelů a možnost si vybrat v průběhu roku více obsahů (…) pro mě je tam 

hodně důležitá změna přístupu a částečně i změna role toho učitele, totiž, že to otevírá podle 

mě hodně osobní témata a všichni se na tom hodně naučí, učitel, děti a v důsledku i široké 

okolí“. Proces učení není jen formální prostřednictvím kurzů pro učitele, seminářů, nebo 

workshopů, ale de facto právě prostřednictvím procesu realizace programu tedy např. filmem 

– reflexí – diskusí se studenty.  

 

Nerovnosti (rozdíly škol, přístupů, periferie)  

Centra a periferie představují i „jiné školství a jiná témata“, ale nerovnosti nejsou jen 

prostorové a z hlediska zdrojů. Stále přetrvávají, nebo se i zvyšují materiální, sociální a 

technologické nerovnosti, které pak mohou výrazně ovlivňovat další příležitosti, „stále platí, 

že pro řadu škol a dá se říct, že i do dnes pro řadu základních škol, že pro ně stále platí, že 

rychlý internet je pro ně v každý učebně stále nedostupný tedy pro tyhle školy“ a to také tedy 

znamená „stále menší komfort, než kdyby to, co je na portále, měli v offline verzi“.   

Zároveň prakticky všichni zmiňují rozdílné příležitosti pro absolventy a absolventky 

různých typů středních škol. „1/3 škol jsou ty nejpotřebnější, tam nestačí je jen oslovit a oni 

si po ní šáhnou. Řada těch středních odborných učilišť je dost síla a my se proto intenzivně 

se snažíme směřovat do těchto škol to je ta výzva i cíl dostat se na tenhle typ škol a zapojit 

je“. Toto téma se logicky netýká jen oblasti občanského, mediálního a hodnotového 

vzdělávání. Zde se objevovaly odpovědi od zcela pesimistických až depresivních, „často 

tam vidím, že to je vlastně předem odepsaná záležitost, škola, ředitel a následně i učitelé, 

kteří formálně tak nějak fungují, ale vlastně vůbec neví co dál“, k více optimističtějším „já 

i tam potkávám lidi, kteří chtějí věci dělat dobře a to je obdivuhodné, že mají stále sílu“, 

nebo „jsou školy v regionech, které dělají skvělé věci, jasně jsou to třeba výjimky, ale zase 

přesvědčuje mě to v tom, že to vždycky záleží na konkrétních lidech“. Právě „záleží to na 

konkrétních lidech“ je tedy vysoce individuální místo systémového. To je něco, co se více 
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aktéru snaží změnit, ale zároveň, jak ukazují výzkumy (MATĚJŮ, STRAKOVÁ, VESELÝ 

2010), (STRAKOVÁ, SIMONOVÁ 2013) a nejaktuálněji i (PROKOP 2019), právě problémy 

nerovností představují dlouhodobé významné riziko. Špatné nebo nedostatečné 

socioekonomické zázemí výrazně ovlivňuje výsledky žáků a žákyň a v důsledku i motivaci 

učitelů. Oba vzdělávací programy se snaží fungovat právě v regionech, kde jsou tyto 

problémy zcela aktuální a zprostředkovávat své programy i zde, například tak, že se snaží 

udělat je dostupnější – „pro některý školy je velký limit internet a tedy využití našich 

materiálů, oni vědí, že si mohou vyžádat to co potřebují k dodání v offline verzi pošleme jim 

USB, nebo DVD ještě pořád nabízíme aktivně i tyhle nosiče, abychom je nelimitovali“.  

Právě zapojení do programů může, jak popisovala jedna respondentka, vést ke změně 

přístupu a na individuální rovině otevřít příležitost komunikovat „ty kluci byli hustý sígři, 

bydleli ve vyloučený komunitě a najednou viděli, že někoho zajímá jejich názor a že jsou 

partneři do diskuse, někdo je poslouchá, bylo to pro ně, ale samozřejmě i pro tu učitelku 

hodně silný (…) umožnilo jim to najít jinou společnou rovinu a začít komunikovat“. 

 

Metody (společné, rozdílné) 

Jak jsem zmínil již v okruhu vzdělávání i v metodách jsou jasné prvky programu, které jsou 

stejné a ty, které jsou naopak zcela odlišné. Zajímavé bylo, že i když jsem se někdy snažil 

záměrně zkusit vyprovokovat kritické hodnocení druhého programu, ale odpovědi byly vždy 

korektní, neobjevila se snaha jednoho programu vymezovat se proti druhému a i hodnocení 

aktérů a aktérek institucí státu bylo vyvážené „reflexe versus objevování příběhu? - nestojí 

to proti sobě, spíš se to doplňuje“.  

Programy jsou zcela odlišně vystavěné – jeden program pracuje s vyprávěním příběhu 

prostřednictvím relativně krátkého dokumentárního filmu a následné reflexi a další práci 

s tématem, a to na úrovni celé třídy jako kolektivu, druhý pracuje s postupným řadu měsíců 

trvajícím odkrýváním a zaznamenáváním příběhu v malém týmu, tj. části třídy spolu 

s koordinátorem a učitelem a finální prezentací tohoto procesu. Jsou to tedy dvě paradigmata 

a zcela odlišné přístupy i konkrétní metody práce.  

„Pracujeme jen s vybraným týmem v rámci třídy, který spolu s učitelem řídí náš 

koordinátor“ versus „vždy pracujeme s celou třídou a zapojením učitele, který je 

moderátorem diskuse, ale často jen poslouchá a dává záměrně prostor ostatním“. Stejně tak 
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v tématu času a přístupu jsou programy výrazně odlišné, „učitel si může vybrat co pro svojí 

hodinu a aktuální téma potřebuje a podle toho má na výběr lekci, kterou včetně metodologie 

má kdykoliv k dispozici na našem portále“, oproti: „nemyslím si, že člověk něco může změnit 

nějakým webem, nemůže nastavit způsob, jak učitelé přemýšlej o svý výuce o svém učení 

„skrz web“ (…) ukázalo se, že učitelé chtějí koordinátora, který komunikuje přímo s dětmi 

a pomáhá celou dobu a je průvodce, pomáhá učiteli a zároveň vede i několik workshopů“. 

Jedním z významných atributů programu PNS je i mezigenerační setkávání a boření 

stereotypů, které vznikají na mnoha stranách (učitelé a učitelky, žáci a žákyně, pamětníci a 

pamětnice) „ty předsudky jsou tam z vobou stran, ze strany těch dětí i ze strany těch učitelů“ 

(…) „mě taky vlastně připadá strašně důležitý, že ty děti na tom vyrostli, že si něco právě 

v takovém věku zkusili a dokázali“, uvedl jeden z respondentů.  

U využití dokumentárních filmů ve výuce je potřeba, aby učitelé měli zkušenost a byli 

schopni odhadnout citlivost tématu i celé skupiny, „reflexe je základ, je zásadní dát prostor 

zareagovat na to co jsem viděli je strašně důležitý to je základ bez reflexe si myslím, že u 

některých filmů to může způsobit spíš nežádoucí důsledky - řada těch věcí vyvolává silný 

emoce a ta emoce by se měla nějak následně ošetřit“. Zároveň, ale právě tato metoda 

dovoluje „otevřít debatu o tématech o kterých se tolik nemluví“. Metoda zároveň představuje 

mnohem rozsáhlejší příležitosti, „rozhodně velkej přínos je už to že se spolu na to díváme, 

protože nejednou mizí ta katedra jo a jsme tady my lidi, kteří tady společně něco sdílíme 

nějaký příběh, který nás zasáhne (…) druhá věc je sdílení emocí, většina tedy mlčí a mluví 

jen ti co to jsou schopni formulovat a vlastně stačí říct jedno slovo a tedy se ta debata nutně 

nedělí mezi třeba chytrý a hloupý a najednout vlastně ta debata je možná“. Vznikají i 

následně navázané aktivity, kdy například na základě zkušenosti dokumentárního filmu, žáci 

a žákyně natáčí svá jednoduchá videa o tématech, která zajímají je.  

Složité situace a dilemata mohou logicky nastat i v případě programu PNS, kdy se stává, že 

žákovský tým zaznamená příběh pamětníka, nebo pamětnice, který se později ukáže 

vyprávěný „záměrně zkresleně, nebo neúplně“, například díky objevení dokumentů o 

spolupráci s STB v archivech apod., „potom to je individuální práce, ani ne tak s tím 

pamětníkem, ale s těma dětma“ (…) neděláme že bychom to těm dětem neřekli, jsou 

seznámený s těma dokumentama a jsou motivovaný k tomu aby za tím pamětníkem šli ještě 
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jednou a šli se na to doptat, prostě – a- v nějakým jakoby respektujícím, neodsuzujícím 

způsobem“.  

Oba přístupy se snaží posílit schopnosti a sebedůvěru učitelů a učitelek i žáků a žákyň. Jeden 

velice postupně, pomalu během 6 měsíců, „my těm učitelům pomáháme tak oni si pak troufaj 

na to, čemu se říká "projektová výuka" a vytvoření důvěry, že nějaké téma zvládnou, 

případně důvody – hlavní důvod, vidí, že studenty tahle forma přitáhne a baví a otevírá to 

témata, která jsou náročná“. Druhý pracuje se důrazem na osobností rozvoj učitele a 

motivuje k silné osobní reflexi na mnoha úrovních i když chápe, že míra komfortu i ochoty 

k tomu je velice odlišná „já jako rozumím i učitelům, kteří prostě nic takového jako osobní 

rozvoj a reflexi svých postojů nechtějí dělat, je to pro ně neprobádané teritorium a je 

bezpečné zůstat v tom co znáš, otázka je, jak dlouho to je dobré pro ně samotná, natož pro 

jejich žáky“.  

Oba přístupy také mají jasné implikace na úrovni souvisejících a navazujících vzdělávacích 

programů, nebo metody výuky, například „když jednou pustíš těm dětem film, najednou mají 

chuť a snahu hledat odpovědi na otázky, které ten film otevře uvědomí si, že na spoustu 

otázek jednoduché odpovědi nefungují“ podpoření zájmu o věci obecné tedy občanské 

vzdělání jako téma a příležitost a vydání se na vlastně nikdy nekončící cestu osobního 

rozvoje. To je něco co nás vrací opět na začátek k jedné z definic občanského vzdělávání 

tedy – „výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, 

odpovědně a aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na rozvoji demokratické 

společnosti“ (MŠMT, 2016, Str. 1).  

 

Technologie 

Přestože oba programy využívají technologie jsou ve způsobu jejich využití zcela odlišné. 

JSNS představuje přímé využití dokumentárního filmu ve výuce jako prostředku společného 

silného emocionálního zážitku na úrovni třídního kolektivu a na něj navazující reflexe a další 

navázané vzdělávací aktivity, „film je strašně emočně silnej a když se ta reflexe neudělá, tak 

vázne debata, protože vy zůstanete v tý emoci a nejste schopnej se o tom bavit“.  

PNS využívají technologii při nahrávání rozhovorů a žáci a žákyně v týmu se tedy konkrétně 

učí, jak pracovat s nahrávacím zařízením a další zpracování získaného materiálu, „myslím 

si, že děti nedokážkou udělat ten projekt bez workshopu, jak natočit pamětníka, takže se jim 
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ukazuje ta technika, protože to (rozhovor) má nějaký technický parametry, který musej 

splnit“ (…) „a pak se taky naučí, jak se pracuje s profi střižnou a dál ten rozhovor 

zpracovává“. 

Zároveň jsou ale odlišné postoje k využití technologie jako prostředku a konkrétního 

nástroje prostřednictvím, kterého probíhá pedagogický proces - program JSNS je navržený 

výrazně na využití technologií, celý portál je postavený na přímé užití učitelem a učitelkou, 

který pokud nechce tak nemusí být vůbec s organizací v kontaktu, jediné co udělá, že se 

registruje online, aby mohl materiály využívat a filosofie autorů je „věřili jsem tomu, že "to 

daj", nebo "že to dáme" spolu s osobní motivací „přesun do online prostředí souvisí s tím, 

že já jsem osobně původně IT, znamenalo to velkou počáteční investici a zároveň uvěříme 

tomu, že vyučující budou schopní a ochotní víc a víc využívat IT“. Tedy program je 

postavený i s touto vizí a otevřeně s tímto přístupem pracuje. Odpovídá to i snaze o větší 

zapojení ITC dovedností, které zmiňují zástupci a zástupkyně státních institucí, „mě na tom 

baví jak promakaný to maj a zároveň je to hodně připravený pro konkrétní učitele, který tam 

prakticky na jednom místě najdou vše co potřebujou, nemusí se nikoho ptát s nikým nic 

řešit“. Autoři si uvědomují, že tím, jak se portál rozrůstá, může docházet i k horší orientaci 

v rámci jednotlivých obsahů, a proto vytváří určitý manuál, „krok za krokem naším 

portálem“, který jednak pomáhá orientovat se, ale má i snahu udělat portál ještě 

dostupnější, „protože si uvědomujeme, že pokud chceme pracovat i s učitele, kteří nejsou 

tomu třeba tak otevření, nebo se tomu nechtějí tak věnovat, tak tady mají návod“. 

V programu PNS je technologie prostředkem, jak se o ní něco dozvědět, probíhájí 

workshopy nahrávání příběhu pamětníka i stříhání audio nahrávek apod., ale není to 

prostředek spíš obsah vzdělávání. Jedna respondentka to popsala „nemyslím si, že člověk 

něco může změnit nějakým webem, nemůže nastavit způsob, jak učitelé přemýšlej o svý výuce, 

o svém učení „skrz web“, to může fungovat nějak jinak, tedy že nemůže člověk nějakým 

webem změnit jak fungují a jak přemýšlí o své výuce a ukázalo se, že je to užitečné pro PNS 

ukázalo se, že učitelé chtějí koordinátora“, ale přesto i PNS vyvíjí další projekty, které 

pracují s lekcemi, workshopy a pracovními listy, které jsou dostupné učitelům a učitelkám 

online. Tedy i zde je jasný posun k digitalizaci a částečné změně rolí. To má i svá 

ekonomická hlediska, které zmiňuje jedna respondentka jako velice významné hledisko „mít 

k dispozici pro každého učitele dalšího člověka jako koordinátora je skvělá, ale taky hodně 
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drahá věc, já kdybych o tom na úrovni zřizovatele uvažovala, tak bych chtěla mnohem větší 

dopad než několik žáků v rámci jedné třídy“ (…) „nevidím tam tu efektivitu“.   

Právě technické a technologiké prostředky a příležitosti mění zásadně i možnosti vzdělávání 

metodou „learning by doing“ - „když se naučím natočit video na mobil tak se tím mnohem 

víc naučím, než když mi to někdo jen zprostředkuje na hotový věci a řekne mi „existuje také 

video a to vypadá takhle““.  

 

Politika  

Vztah politiky, školy a dalšího širokého spektra aktérů a aktérek popsal jeden z respondentů 

takto - „škola je politika a vždycky bude a to je dobře“ (…) „takže většinou jen ten, který se 

snaží sám někam někoho manipulovat, nesouhlasí s tím, aby se o politice mluvilo šířeji, jemu 

by vyhovovalo jen to, aby se papouškoval jen ten jeho, často zcela zvrácený pohled“.  

Zajímavé bylo, že ve všech rozhovorech bylo téma politiky přítomné. Ať na obecnější a 

nejobecnější rovině, tedy vzdělávací politiky a role a cíle vzdělávání, tak i na rovině zcela 

konkrétní, kdy byli zmínění konkrétní politici a jejich postoje - „(X) ten pořád měl s tímhle 

problém především s mediálním vzděláváním, protože to hodně souvisí s aktuálníma 

politickýma tématem a slýcháme i od vyučujících, že se jim potom stává, že dostávají 

upozornění od rodičů, že si nepřejí, aby taková výuka probíhala“.  

Ve většině odpovědí zaznívalo, že motivace politiků pro podporu konkrétního projektu není 

systémová, ale v drtivé většině zcela osobní „jasně chcete prachy … no ale najednou se 

ukáže, že mají osobní motivaci“, „bohužel, řekla bych, že asi 1% politiků zajímají ty 

dopady“, nebo „spousta politiků taky zajímá, zda mohou přednést projekt a zda to bude v 

radničních novinách nebo nebude a jestli se u toho budou moci dobře vyfotit“, ale zazněl i 

obecný nezájem politiků „já si myslím, že dlouhodobý problém je v tom, že to naše téma 

politiky vůbec nezajímá, je to dlouhodobě podfinancované, vůbec se neblížíme tomu kolik by 

se do toho mělo investovat a není to vůbec priorita“.   

Alarmující je, že u některých z těchto témat týkající se občanského vzdělávání dochází 

k přiznané formě autocenzury "my bychom rádi udělali projekci filmu a pozvali pamětníka", 

ale máme tady (X) v zastupitelstvu a my budeme potřebovat opravit školu a peníze od města 

a bojíme se, aby to na to nemělo vliv“, nebo „některý školy to považují za citlivé téma a 
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říkají, že se jim do toho úplně nechce (témata migrace a mediální vzdělávání)“. To, že 

nebudeme o těchto tématech vzdělávat, ale problém nevyřeší.  

Zástupci stran a hnutí, která fakticky zpochybňují demokratické principy a využívají cíleně 

dezinformací se podle respondentů a respondentek snaží ovlivňovat a především 

minimalizovat debatu o tématech, které se zásadně týkají občanského, mediálního a celkově 

hodnotového vzdělávání. Případně se jí snaží posunout právě do roviny dezinformací kdy 

„není pak jasné co je pravda a co je lež, nebo úplná blbost“. 

Jedna respondentka popisuje potřebu trvalé diskuse, „jezdím teď často do regionů a jsou tam 

hodně zajímavé a často vypjaté debaty (…) nikdy nikomu neříkám "toto je jediná pravda" 

ale pojďme se o tom bavit a tak se strašně rychle ty hroty jako otlučou“ (…) „a opravdu se 

rozcházíme v tom, že oni si myslí něco jiného než já, ale to je v pořádku, ale byli jsem schopný 

se slyšet bez konfliktu, prostě si vyslechnout argumenty (…) v těch nejkrajnějších případech 

se jich ptám "jakou kvalitu jim přináší do života, když to takhle viděj, jim a jejich rodině a 

jejich okolí“ a to je taková otázka, která není naštvávací a oni mi často řeknou "jsme 

naštvaněj" no a já se ptám „vidíš a chcete s tím něco dělat“?  A většinou se dostaneme 

k tomu, že potřebujeme mít více informací, zjišťovat o tom dál". Tedy debata která končí 

potřebou dalšího vzdělávání a přiznáním si, že frustrace často může vznikat ze situace kde 

mám nedostatek informací, znalostí, zkušeností a mohu tedy cítit i strach. Respondentka na 

závěr jednoho rozhovoru, který vyzníval poměrně depresivně uvedla, „no vidíte, ale to teď 

znělo hodně tragicky no“ (…) „ale já si pořád myslím a věřím, že to zcela zásadní je, aby 

lidi spolu mluvili a měli ochotu si naslouchat, to je to co chápu jako to nejpřirozenější 

občanský vzdělávání (…) věřím, že to může tuhle rozervanou a rozdělenou zemi, kterou se 

politici, ze svých osobních důvodů snaží dále rozdělovat, že to tuhle zemi může dát postupně 

zase dohromady“.  
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3 Shrnutí a diskuse 

 

V empirické části práce jsem kvalitativními i kvantitativními metodami zjišťoval odpovědi 

na výzkumné otázky týkající se hodnotového vzdělávání specificky ve vztahu ke dvěma 

vzdělávacím programům JSNS a PNS, které jsou realizovány neziskovými organizacemi 

Člověk v tísni a Post Bellum.  

 

Výzkumná otázka 1 - Kdo jsou klíčoví aktéři, kteří ovlivňují rozhodnutí zapojit se nebo se 

nezapojit do konkrétních vzdělávacích programů? 

Jednoznačně vyplývá z výsledků dotazníkových šetření i obou typů rozhovorů, že klíčovými 

aktéry, kteří rozhodují o zapojení škol do těchto dvou vzdělávacích programů, jsou učitelé a 

učitelky. Z hlediska výsledků kvantitativních dat se jedná v souhrnu o 92 % (na úrovni 

samotných učitelů 80 % a spolu s ostatními kolegy dalších 12 %). Tato čísla potvrzují i 

výsledky kvalitativní části výzkumu. Učitele a učitelky tedy jsou klíčovými aktéry 

hodnotového vzdělávání na středních školách.  

Zároveň z pohledu na způsob financování programu PNS jasně vyplývá, že program se může 

realizovat jen v situaci, že zřizovatel školy (obec nebo kraj) pro program vyčlení finanční 

prostředky. Tedy pro realizaci tohoto programu musí být splněna i podmínka financování, o 

které učitelé nerozhodují a která je rozhodnuta před tím nebo paralelně s tím, kdy neziskové 

organizace vstupují do jednání o realizaci programu i do školy. Zároveň tomu odpovídá i 8 

% rozhodnutí na úrovni vedení školy, které se objevilo v rámci dotazníkového šetření. 

V případě programu JSNS není rozhodnutí učitelem nebo učitelky podmíněno předchozím 

přidělením finanční podpory, protože zapojení do programu je pro školy, respektive učitele 

a učitelky, stejně jako další aktéry, zcela zdarma.  

 

Výzkumná otázka 2 - Jaké jsou cíle a motivace jednotlivých aktérů těchto programů? 

Cíle a motivace jednotlivých aktérů a aktérek vzdělávacích programů jsou různé. Učitelé       

a učitelky jsou podle kvantitativních výsledků nejvíce motivováni svým vlastním dalším 

vzděláváním spolu s příležitostí, jak moci více reagovat na aktuální témata a podmínky, což 

tvoří celkově 68 %. Další motivace je zajištění dalších materiálů a metodologií pro výuku. 

Motivace žáků a žákyň je především dozvědět se další fakta a získat nové dovednosti,           
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ale objevují se i další faktory, jako je možnost setkat se s pamětníky nebo ujasnění                     

si vlastních názorů a postojů. V případě realizátorů a realizátorek jde o prosazování hodnot, 

vizí a cílů konkrétních programů a jejich organizací. Organizace ze své podstaty nerealizují 

tyto programy za účelem finančního profitu natož kumulace zisku.  

 

Výzkumná otázka 3 - Pomáhá zapojení žáků a žákyň do těchto vzdělávacích projektů více 

se orientovat a rozvíjet témata občanské výchovy a mediálního vzdělávání? 

Na základě dat vyplývá, že ano – zapojení do programů vede k lepší orientaci v tématu 

občanské výchovy a mediálního vzdělávání, ovšem je potřeba konstatovat, že tato otázka        

je široce formulovaná. Při detailní analýze konkrétních dat a výstupů získáváme mnohem 

plastičtější odpověď a zároveň vyplývají přirozeně nové otázky, které právě souvisí i s další 

problematickou otázkou ve které odpovídám detailněji i na otázku č. 3. 

 

Výzkumná otázka 4 - Vnímají jednotliví aktéři těchto programů nějaké konkrétní pozitivní 

dopady zapojení se do vzdělávacích programů, případně jaké to jsou a jsou pro všechny 

stejné?  

Konkrétně je odlišný postoj učitelů a učitelek a žáků a žákyně v tom, co konkrétního                

se během projektu naučili a mohly si vyzkoušet. Zatímco žáci a žákyně uvádí především 

možnost prezentovat svojí práci a vyjadřovat lépe své názory a postoje, učitelé a učitelky 

hodnotí pozitivně jiné kategorii a to možnost se více zapojovat do dění kolem sebe                     

a skupinové práci na projektu.  

Cílem občanského vzdělávání je i vyšší zapojení do celkového dění a dalším aktivitám a zde 

data vycházející z dotazníků jsou v případně žáků a žákyň méně optimistická, protože sami 

uvádí, že program je motivoval do zapojení k nějaké jiné aktivitě ve škole nebo mimo              

ni těsně pod polovinou případů (49,3 %).  

Naopak to, co z dat vychází, že se žáci a žákyně díky programům rozvíjeli v konkrétních 

znalostech a kompetencích. Opět i zde je odlišná reflexe učitelů a učitelek a žáků a žákyň, 

jaké konkrétní znalosti a kompetence to jsou. Pro žáky a žákyně to nejvýznamnější byly 

okruhy týkající se zdravého životního stylu a problémů životního prostředí následovaný 

okruhem demokracii a jejích hodnot a lidských práv. Podle názoru učitelů a učitelek se žáci 

a žákyně nejvíce rozvíjeli v tématech aktivního přístupu k lidským právům, prevence 
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extremismu a respektu ke kulturním odlišnostem, podpoře demokratických hodnot a rozvoji 

všeobecného přehledu a občanských kompetencí, ovšem zde se projevuje poměrně výrazně 

odlišný pohled těchto dvou skupin. Nevíce rozdílný postoj je v tématu extremismu a zvýšení 

respektu ke kulturním odlišnostem, kde je rozdíl mezi skupinami 39,7 % následovaný 

zapojením se více do aktivit kolem vás a do veřejného života (rozdíl 30,5 %) a prevence 

kriminality (29,1 %). To, co ani jeden z programů podle obou skupin nerozšiřuje,                      

je odpovědný přístupu k financím (finanční gramotnost). Přirozeně není možné, aby jeden 

vzdělávací program pokryl celé spektrum občanského vzdělávání a vzhledem k celkově 

velice pozitivním hodnocením programů jako takových se dá konstatovat, že je dobře,            

že programy jsou zacílené na témata, která zvládají velice dobře pokrýt. Zároveň jednotliví 

aktéři vnímají mírně posunuté konkrétní dopady vzdělávacích programů pro žáky a žákyně. 

Z dalších dat je zřejmé, že probíhá neustálá diskuse a upřesňování a vývoj obou těchto 

programů. Probíhají evaluace na mnoha různých úrovních a s těmito daty organizace dále 

pracují jednak při rozvoji těchto konkrétních programů, školení učitelů i učitelek a další 

rozsáhlé práci. Není to tedy statický proces, naopak programy se neustále inovují a rozvíjí. 

  

Výzkumná otázka 5 - Věnuje se ve středních školách občanské a mediální výchově 

dostatečně významná pozornost, co jsou případně největší překážky nebo limity a jaký 

význam v celkovém kontextu mají tyto dva programy?  

Z dat, které se podařilo během výzkumu shromáždit vyplývá, že jednotliví aktéři a aktérky 

občanského a mediálního vzdělávání ve středních školách jsou přesvědčeni že tomuto typu 

vzdělávání není věnovaná dostatečná pozornost. 

Mezi hlavními překážkami zaznívají především nedostatečné časové i ostatní kapacity na 

úrovni učitelů a učitelek tedy klíčových hráčů z hlediska konkrétní výuky i další práce s žáky 

a žákyněmi. Dlouhodobý nedostatek učitelů, vyšší míra přesčasů nebo zmiňované pocity 

vyhoření jsou dále doplněny o názory, že vzdělávání a školství politiky nezajímá, a proto je 

podfinancované. Často jsou zmiňovaná témata nerovností, žáků a žákyň přicházejících do 

škol ze sociálně slabšího prostředí, které vedou k celkově nižší motivaci ke vzdělání. 

Všechna tato témata a uvedené problémy jsou výrazně strukturální povahy. Zasahují často 

do veřejných politiky nejen školství ale i sociální péče aj.  
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A tak i přes snahy jednotlivých aktérů např. neziskového sektoru toto nejsou témata, které 

mohou vyřešit. V případě organizace Člověk v tísni to jsou témata, které na mnoha úrovních 

organizace trvale tématizuje např. řada témat týkající se školství, konkrétní sociální práce 

v tzv. vyloučených lokalitách ale i problém exekucí aj. 

Dá se předpokládat v aktuální situaci, což zaznívalo i v rozhovorech při sběru dat, že 

jednotliví aktéři a aktérky očekávají krizi z důvodu dopadů opatření způsobené covid-19, 

která bude mít i dopady na zmíněná témata a částečně i na programy jako takové.  

Z hlediska dvou konkrétních programů jednoznačně vyplývá, že se jedná o významné 

vzdělávací programy, kdy JSNS má již 19letou tradici a je využíván ve více než 2/3 

základních a středních škol v České republice (3700 škol). PNS je výrazně menší program, 

ale jeho čísla rostou a dnes funguje na 985 školách. Tyto programy hodnotí pozitivně i žáci 

a žákyně, učitelé i učitelky, stejně jako další aktéři a aktérky vzdělávání.  
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ZÁVĚR  

V mé práci se věnuji analýze dvou vzdělávacích projektů zaměřených na studenty středních 

škol tematizující mediální a občanskou výchovu, které reagují na zmíněné výzvy. Jeden svět 

na školách, který realizuje organizace Člověk v tísni, a Příběhy našich sousedů organizace 

Post Bellum. Představuji východiska obou zmíněných programů. Sleduji, v čem se prolínají 

a kde naopak každý jde odlišnou cestou a využívá jiné metody.  

Cílem diplomové práce je analyzovat pomocí kvantitativních i kvalitativních výzkumných 

metod dva konkrétní vzdělávací programy zaměřené na občanské, hodnotové a mediální 

vzdělávání, popsat jejich měřitelné atributy, specifické přístupy a celkové dopady. 

 

K získání konkrétních dat práce využívá analýzu textů a dalších např. multimediálních 

zdrojů, dotazníkové šetření, strukturované i hloubkové rozhovory i další kvalitativní metody.  

Ve výzkumné části hledám odpovědi na konkrétní výzkumné otázky: 

 

1. Kdo jsou klíčoví aktéři, kteří ovlivňují rozhodnutí zapojit se nebo se nezapojit do 

konkrétních vzdělávacích programů? 

2. Jaké jsou cíle a motivace jednotlivých aktérů těchto programů? 

3. Pomáhá zapojení žáků a žákyň do těchto vzdělávacích projektů více se orientovat a 

rozvíjet témata občanské výchovy a mediálního vzdělávání? 

4. Vnímají jednotliví aktéři těchto programů nějaké konkrétní pozitivní dopady 

zapojení se do vzdělávacích programů, případně jaké to jsou a jsou pro všechny 

stejné?  

5. Věnuje se ve středních školách občanské a mediální výchově dostatečně významná 

pozornost, co jsou případně největší překážky nebo limity a jaký význam v celkovém 

kontextu mají tyto dva programy?  

 

Výsledky a konkrétní odpovědi na výzkumné otázky detailně popisuji v kapitolách 

Vyhodnocení a analýza kvalitativní části výzkumu a Shrnutí a diskuse v rámci empirické 

části práce.  

V rámci práce jsem došel k výsledkům, že klíčovými aktéry občanského a mediálního 

vzdělávání v prostředí středních škol jsou učitelé a učitelky, kteří mohou výrazně ovlivnit 
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formu, kvalitu i další aspekty výuky. Cíle a motivace různých aktérů a aktérek občanského 

a mediálního vzdělávání jsou odlišné. Zapojení žáků a žákyň do těchto dvou programů jim 

dle dat pomáhá v lepší orientaci v tématu a přináší i řadu dalších výsledků, přesto ale 

vyplývá, že se ne zcela daří je zapojit do dalších aktivit nad rámec výuky. Výsledky ukazují 

komplexnost tématu a potřebu nejen téma zahrnout do výuky jako takové ale i do celkové 

vnitřní kultury – vytvořit demokratické prostředí. Data dokládají výrazně odlišné očekávání 

a motivaci ze strany učitelů, učitelek a žáků, žákyň. Celkově vyplývá, že jednotliví aktéři a 

aktérky občanského vzdělávání jsou přesvědčeni, že tomuto typu vzdělávání není věnována 

dostatečná pozornost a to především z důvodů strukturálních problémů a překážek, které 

často přesahují obor školství.  

 

Výstupem z těchto výsledků je také několik navržených doporučení, které by mohly vést ke 

zlepšení situace. Začínám záměrně tím, které je jednoduše realizovatelné, abych motivoval 

k naplnění alespoň některých z nich: 

 

• Dokončit a implementovat Koncepci občanského vzdělávání a zapracovat do ní i část 

týkající se mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání.  

• Definovat vzdělání a vzdělanostní společnost jako jednu z klíčových priorit                   

a strategickou příležitost – ne pouze na úrovni deklarativní, ale i zcela praktické, 

podpořené výrazným zvýšením finančních prostředků. 

• Předchozím bodem také výrazně podpořit společenskou i ekonomickou prestiž 

učitelů a učitelek, a tak přilákat do oboru větší počet kvalitních učitelů a učitelek.  

• Podpořit drobné projekty a aktivity na úrovni škol pro posílení celkové demokratické 

atmosféry.  

• Zefektivnit stát prostřednictvím digitalizace. Dlouhodobě ušetřené prostředky využít                      

na významné posílení mediální gramotnosti napříč věkovými skupinami – 

modifikovat existující vzdělávací programy neziskových organizací a podpořit 

finančně hodnotové (občanské i mediální) vzdělávání ve všech věkových skupinách 

obyvatel. 
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• Využít této příležitosti i k mezigeneračnímu setkávání a budování kontaktů a hledání 

dalších společných témat a příležitostí pro další vzdělávání a zároveň udělat                

ze vzdělávání klíčové celospolečenské téma.  

• V rámci veřejných politik se zaměřit na výrazné snížení nerovností ve školství, 

především prostřednictvím reformy sociální politiky, konkrétně na úrovni posílení 

prevence na úkor represivních metod a nástrojů – zároveň začít pracovat s tímto 

tématem co nejméně ideologicky ale především ekonomicky z hlediska porovnání 

struktury nákladů na úrovni státu a zohlednit dlouhodobé predikce a přínosy.  

 

V rámci této práce bylo důležitým zjištěním, že žáky a žákyně nastolená témata i díky dvěma 

konkrétním vzdělávacím programům zajímají a „baví“. V případě programu Jeden svět na 

školách z dat vyplývá i silný potenciál nejen na individuální úrovni ale i na kolektivní úrovni 

– třídy. Daří se tedy aktivovat zájem, který je prvotní krok k další aktivitě a podílu   na správě 

věcí veřejných tedy „rozvoji demokratické společnosti“, což přesně naplňuje jednu z definic 

občanského vzdělávání.  

 

Letošní rok je složitý kvůli velké míře iracionality spojené s důsledky krize způsobené 

onemocněním covid-19. Velká míra nejistoty vytváří příležitosti pro propagandu posílenou 

současnými technologickými možnostmi. Tyto hrozby a rizika nejsou imaginární, ale zcela 

konkrétní, pojmenovaná součást naší prožívané reality. Pokud chceme, aby náš svět byl            

i do budoucna bezpečný, svobodný a demokratický, tedy vystavěný na sdílených principech 

a hodnotách naší společnosti, musíme se vytrvale o a v těchto hodnotách vzdělávat.                

Bez hodnotového, občanské a mediálního vzdělání můžeme postupně tyto hodnoty i principy   

ztratit, a tak přijít postupně jak o demokratický charakter tak i o naší svobodu.  
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Příloha 1 – Dotazník žáci a žákyně 

 

Dobrý den, 

Jmenuji se Daniel Kolský a studuji Pedagogickou fakultu UK v Praze. 

Tento dotazník je součást výzkumu k diplomové práci věnující občanskému a mediálnímu 

vzdělávání, konkrétně srování dvou vzdělávacích programů:  

Jeden svět na školách, který realizuje organizace Člověk v tísni a 

Příběhy našich sousedů, který realizuje společnost Post Bellum. 

Dotazník je zcela anonymní. 

Pro více informací, výsledky výzkumu, nebo poznámky a náměty k doplnění, mě prosím 

neváhejte kontaktovat: email 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku!  

Daniel Kolský 

  

DOTAZNÍK ŽÁCI/ŽÁKYNĚ  

  

Otázka 1: Jakého z programů jste se účastnil/a? 

Jeden svět na školách 

Příběhy našich sousedů 

Obou z nich 

  

  

Otázka 2: Co je / bylo pro vás největší motivací zapojení do programu? (Skupina 

žáci/žákyně, N= 73)  

Dozvědět se nové věci - fakta a znalosti 

Zvládnout nové dovednosti 

Ujasnit si hodnoty 

Získat občanské kompetence 

Ujasnit si své své názory a postoje 

Možnost setkat se s pamětníky 

Už si to nepomatuji 

  

Otázka 3: Kdo rozhodoval o našem (ne)zapojení do programu? 

Rozhodl/a jsem si to sám / sama 

Bylo mi to řečeno učitelem/kou 

Přemluvil/a mě kamarád/ka 

Rozhodli o tom rodiče 

  

Otázka 4: Pomohl vám program zlepšit se, nebo se dozvědět víc o některých z těchto 

témat? (Skupina žáci/žákyně, N= 73)   

Zapojit se více do aktivit kolem vás a do veřejného života 

Odpovědně nakupovat a mít udržitelnější spotřebitelské chování 

Budovat pozitivního vztahu ke svému okolí 

Získat odpovědný vztah k mediím, počítačům a sociálním sítím 
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Dozvědět se více o lidských právech 

Extremismu a zvýšit respekt ke kulturním odlišnostem 

Více se dozvědět o demokracii a jejích hodnotách 

Zdravý životní styl 

Všeobecného přehledu a občanských kompetencí 

Odpovědný přístup k financím (finanční gramotnost) 

Dozvědět se více o tématu šikany a kriminalitě 

Dozvědět se víc o problémech životního prostředí 

Podpora nebo aktivní zapojení do dobrovolnictví 

  

Otázka 5: Co byl pro vás během celého programu nejsilnějším moment? 

Setkání s pamětníkem 

Nebyl takový moment 

Možnost reflexe a vyjádření svých názorů 

Příležitost slyšet pohledy ostatních 

Společná prezentace projektu 

Dozvědět se silný příběh 

  

  

Otázka 6: Připadá vám program zajímavý a motivuje/motivoval vás dozvědět se o 

některých tématech více? 

Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

  

Otázka 7: Kdybyste si mohl/a vybrat, zúčastnil/a byste se projektu znovu? 

Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

Otázka 8: Mělo to, že jste se zapojil/a do projektu pro vás význam? 

Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

  

Otázka 9: Doporučil/a byste i někomu dalšímu, aby se do projektu zapojil? 

Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

Otázka 10: Je něco konkrétního, co jste se během projektu naučil/a nebo si mohl/a 

vyzkoušel?  (Skupina žáci/žákyně, N= 73)  

Nic nového mě nenaučil 

Vyjadřovat lépe své názory a postoje 

Naučil/a jsme se nahrávat rozhovory 

Mohl jsem si vyzkoušet práci novináře a médií 

Prezentovat svojí práci 

Více se zapojovat do dění kolem mě 

Pracovat dohromady na projektu 

  

Otázka 11: Motivovalo vás zapojení do programu k nějaké jiné aktivitě ať již ve škole, 

nebo mimo školu? 
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Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne  

  

  

Otázka 12: Funguje ve vaší škole žákovský parlament, nebo jiná žákovská samospráva? 

Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne  

 

Otázka 13: Do jakého typu školy chodíte?  

Gymnázium 

Střední odborná škola 

  

Otázka 14: Kolik je vám let? (prosím číslovkou) 

13 let 

14 let 

15 let 

16 let 

17 let 

18 let 

19 let 

  

Otázka 15: V jakém jste ročníku? (prosím číslovkou) Pozn. u víceletých gymnázií prosímv 

doplnit o písmeno G (prima = G1 otkáva G8) 

tercie  

kvarta 

kvinta / 1 

sexta / 2 

septima / 3 

oktáva / 4 

   

Otázka 16:Pohlaví? 

Muž 

Žena 

  

Otázka 17: Je něco co byste rád/a doplnil/a nebo zážitek z projektu, který byste rád/a 

popsal/a?  
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Příloha 2 – Dotazník učitelé a učitelky 

 

Dobrý den, 

Jmenuji se Daniel Kolský a studuji Pedagogickou fakultu UK v Praze. 

Tento dotazník je součást výzkumu k diplomové práci věnující občanskému a mediálnímu 

vzdělávání, konkrétně srování dvou vzdělávacích programů:  

Jeden svět na školách, který realizuje organizace Člověk v tísni a 

Příběhy našich sousedů, který realizuje společnost Post Bellum. 

Dotazník je zcela anonymní. 

Pro více informací, výsledky výzkumu, nebo poznámky a náměty k doplnění, mě prosím 

neváhejte kontaktovat: email 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku!  

Daniel Kolský 

 

DOTAZNÍK UČITELKY/UČITELÉ 

  

Otázka 1: Jakého z programů jste se účastnil/a? 

 Jeden svět na školách 

 Příběhy našich sousedů 

 Obou z nich 

   

Otázka 2: Co je / bylo pro vás největší motivací zapojení do programu? 

 Moje další vzdělávání 

 Reagovat na aktuální témata a podmínky 

 Získat další metodologické materiály 

 Možnost setkat se s pamětníky 

 Získat nové občanské kompetence 

 Nemělo to přínos/nebo si to už nepamatuji 

 Ujasnit si své občanské postoje 

Otázka 3: Kdo rozhodoval o našem (ne)zapojení do programu? 

 Mohl/a jsem to rozhodnout já 

 Bylo to skupinové rozhodnutí po poradě s kolegy 

 Bylo to rozhodnutí vedení školy 

 Zřizovatel školy 

  

Otázka 4: Jakou konkrétní znalost nebo kompetenci podle vás pomáhá projekt u žákům 

nebo žákyním rozvíjet?  

 Zapojení se do veřejného života 

 Odpovědné spotřebitelské chování 

 Podpora pozitivního vztahu k regionu 

 Odpovědný vztah k mediím a ICT 

 Aktivní přístup k lidským právům 

 Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem 

 Podpora demokratických hodnot 

 Podpora zdravého životního stylu 
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 Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí 

 Odpovědný přístup k financím 

 Prevence kriminality a šikany 

 Odpovědný přístup k životnímu prostředí 

 Podpora dobrovolnictví 

  

Otázka 5: Co je / bylo podle vás pro studenty během projektu nejsilnější moment? 

 Setkání s pamětníkem 

 Nebyl takový moment 

 Možnost reflexe a vyjádření svých názorů 

 Příležitost slyšet pohledy ostatních 

 Společná prezentace projektu 

 Dozvědět se silný příběh 

  

  

Otázka 6: Připadá vám program zajímavý a motivuje/motivoval vás dozvědět se o 

některých tématech více? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

   

Otázka 7: Kdybyste si mohl/a vybrat, zúčastnil/a byste se programu znovu? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

Otázka 8: Mělo to, že jste se zapojil/a do programu pro vás význam? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

Otázka 9: Doporučil/a byste i někomu dalšímu, aby se do programu zapojil? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

   

Otázka 10: Je něco konkrétního, co jste se během programu naučil/a nebo si mohl/a 

vyzkoušel?  

 Nic nového mě nenaučil 

 Vyjadřovat lépe své názory a postoje 

 Naučil/a jsme se nahrávat rozhovory 

 Práci novináře a médií 

 Prezentovat svou práci 

 Více se zapojovat do dění kolem mě 

 Skupinové práci na projektu 

  

Otázka 11: Motivovalo vás vaše zapojení ses do programu k nějaké jiné aktivitě ať již ve 

škole, nebo mimo školu? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

  

Otázka 12: Funguje ve vaší škole žákovský parlament, nebo jiná žákovská samospráva? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 
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Otázka 13: Věnuje se podle vás občanské a mediální výchově dostatečná pozornost? 

 Rozhodně ano/ Spíš ano / Nevím / Spíš ne / Rozhodně ne 

  

Otázka 14: Na jakém typu školy vyučujete? 

 gymnázium 

 střední odborná škola 

  

Otázka 15: Kolik je vám let? (prosím číslovkou) 

  

Otázka 16: Kolik let učíte? (prosím vyberte období) 

 0 - 1 let 

 2 - 3 let 

 4 - 5 let 

 6 - 10 let 

 11 - 15 let 

 16 - 20 let 

 21 - 25 let 

 26 - 30 let 

 více jak 30 let 

  

Otázka 17: Jaká je prosím vaše aprobace? 

 M 

 D 

 ČJ 

 ZSV 

 AJ 

 VkO 

 M 

 tech.předměty 

 jiné 

  

Otázka 18: Pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

   

Otázka 19: Je něco co byste rád/a doplnil/a nebo zážitek z projektu, který byste rád/a 

popsal/a? 
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Příloha 3 – Otázky strukturovaný rozhovor: 

 

1. Jste aktuálně zapojen/a do jednoho, nebo obou programů?  

2. Co bylo hlavním důvodem, nebo motivací pro zapojení do programu?  

3. Kdo rozhodoval o našem (ne)zapojení do programu? 

4. Jakou konkrétní znalost, nebo kompetenci podle vás pomáhá program u žáků rozvíjet? 

5. Co je / bylo pro vás a podle vás pro studenty během programu nejsilnější moment? 

6. Připadá vám program zajímavý a motivuje/motivoval vás dozvědět se o některých 

tématech více? 

7. Splnilo zapojení do programu vaše očekávání a zapojil/a byste se znovu? 

8.  Jak pomáhá zapojení do programu realizaci výuky občanského a mediálního 

vzdělávání?  

9. Jste zapojení i do jiných vzdělávacích programů, případně jakých? 

10. Věnuje se podle vás občanské a mediální výchově na vaší škole dostatečná pozornost? 

11. Co byste pro zlepšení výuky občanské a mediální výchovy nejvíce ocenil/a? 

12. Jaké hlavní zdroje materiálů (metodologických, obsahových aj) používáte pro výuku 

občanské a mediální výchovy, nebo příbuzných témat? 

13. Co je na konkrétním programu podle vás největší přínosem z hlediska občanské a 

mediální výchovy 


