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I.Úvod 

Prostředí, ve kterém žijeme, je prostoupeno mediální komunikací 

a mediálními podněty. Mobilní telefony, internet, počítače, noviny, časopisy, 

televize, rádia, billboardy, to vše dotváří a leckdy i zcela utváří naši 

každodennost. Zejména „masová média" produkují celé spektrum mediálních 

obsahů od zpravodajství přes reklamu po zábavu. Leckdy se však hranice 

mezi těmito druhy mediálního sdělení stírají a schopnost divácké, čtenářské, 

či posluchačské orientace ve změti těchto sdělení se stává kompetencí svého 

druhu. Většina odborníků se dnes shoduje na tom, že všudypřítomná média se 

stala natolik komplikovaným společenským jevem, к jehož pochopení je 

potřeba systematické přípravy, že nelze spoléhat pouze na nahodilou mediálně 

kritickou osvětu, nýbrž je potřeba vybavovat společnost mediálně kritickým 

„okem a uchem" již od raného školního věku. Tato potřeba systematického 

mediálního poučení společnosti se projevila i v reformě vzdělávacích obsahů 

základního a středního školství v České republice, a to v podobě zařazení 

nové vzdělávací oblasti zvané mediální výchova. 

1.1 Výběr tématu 
Na počátku mé volby věnovat svoji diplomovou práci mediální výchově 

stojí absolvování stejnojmenného předmětu v podobě výběrového semináře 

pro studenty Pedagogické fakulty University Karlovy. V průběhu tohoto 

semináře jsem si utříbila představu o tom, jakým specifickým oborem, 

doprovázeným syntézou poznatků napříč mnoha obory společenskovědního 

bádání mediální problematika je a jak výrazně aktuální náboj v sobě obsahuje. 

Zároveň jsem si tehdy v rámci své osobní životní retrospektivy uvědomila, že je 

škoda, že jsem se s touto problematikou nesetkala již na nižších stupních mé 

školní dráhy. S úsměvem dnes vzpomínám, jak jsem si jako dítě naivně 

vylepovala na stěnu plakáty jednoho oblíbeného jihoamerického revolucionáře 

takřka nic nevědouc o jeho revolucionářství, prozpěvovala si Janáčkovu 

Humoresku, figurující v hudebním podkresu jedné reklamy na nejmenovaný 

tuk, nic nevědouc o Janáčkově autorství, a v úžasu koukala na živé televizní 

záběry z válečné operace Pouštní bouře ignorujíc program pro děti, běžící 

na druhém programu. Nemyslím, že bych snad byla díky systematické školní 
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mediální výchově ušetřena těchto dětských naivit, ale jistě by můj způsob 

uvažování o světě, který už i mně z velké části zprostředkovala média, doznal 

již dříve uvědomělejších podob. Tudy se ubíraly mé myšlenky před rozhodnutím 

zabývat se hlouběji mediální výchovou, a jelikož ve srovnání s dobou mého 

dospívání ta dnešní mediální džungle je o poznání zarostlejší a naléhavost 

vložit studentům do ruky pomyslnou klestící mačetu stále roste, bylo příjemným 

zjištěním, že se podobný vzdělávací obsah dostává i do našeho všeobecného 

školního vzdělávání. 

I výše zmiňovaný seminář se nakonec okrajově dotknul problematiky 

zavádění mediální výchovy na nižších úrovních vzdělávání v souvislosti s tehdy 

se spouštějící kurikulární reformou. V tomto kontextu mě začalo zajímat, jak se 

tato látka a deklarované cíle s ní spojené budou v praxi ve školách realizovat 

a kde se vezmou kvalifikovaní vyučující pro takto specifickou výukovou oblast. 

Těmito otázkami jsem dospěla až к definování deskriptivního výzkumného 

problému, který kladu jako otázku: Jak probíhá implementace mediální výchovy 

do všeobecného vzdělávacího obsahu a výuky na českých gymnáziích? 

Po prostudování tehdejšího návrhu realizace mediální výchovy v Rámcovém 

vzdělávacím programu ( dále jen RVP), rozhovorech s několika středoškolskými 

vyučujícími a rešerši novinových článků, zabývajících se touto problematikou, 

jsem nabyla dojmu, že se jedná o výrazně nosné téma, přímo vybízející 

к hlubší analýze. Nemalou roli ve výběru tohoto tématu sehrál i můj druhý 

aprobační předmět, kterým je dějepis, tj. oblast, která má s náplní mediální 

výchovy nemálo styčných bodů. 

1.2 Vývoj výzkumného záměru, postup a cíle 

Už při letmém studiu dokumentů RVP mě zaujaly dvě krajní možnosti 

realizace mediální výchovy. Prvá z nich je rozložení dílčích témat mezi již 

existující školní předměty a druhá vyčlenění samostatného předmětu 

s přiměřenou hodinovou dotací. Nabízí se otázka, který z těchto modelů by 

v našich školních podmínkách byl efektivnější pro dosažení mediální 

gramotnosti studentů. Protože jsem nabyla dojmu, že kreativnější a hlubší 

podobu bude nabývat mediální výchova na gymnáziích, zaměřila jsem 

pozornost tímto směrem. 
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Na počátku cesty к nalezení definitivního výzkumného záměru byla tedy 

snaha komparativně uchopit dvě osmiletá gymnázia, realizující mediální 

výchovu ve dvou výše zmíněných koncepcích, a na to navazující hypotéza, 

předpokládající větší efektivnost realizace mediální výchovy v rámci jednoho 

předmětu. To se však ukázalo jako příliš troufalý záměr vzhledem к velmi rané 

fázi implementace Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální 

vzdělávání (dále jen RVP G) do školní praxe. Na prvním místě stála neochota 

ředitelů a učitelů účastnit se tohoto výzkumu ve fázi dolaďování svých Školních 

vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). Tato zkušenost sice potvrdila můj 

předpoklad, že učitelé nebudou chtít být pod drobnohledem v této „horké" fázi 

reformy, nicméně spoléhala jsem na větší otevřenost škol a svůj příslib 

anonymity výzkumu. V této souvislosti mě zaujala okolnost, že mnou oslovení 

ředitelé a ředitelky vnímali vlastní ŠVP jako jakési „know-how", o které se příliš 

nechtěli dělit, i přes skutečnost, že ŠVP je ze své podstaty oficiálním školním 

dokumentem. Důvody spatřuji opět v iniciační fázi celého reformního procesu, 

kdy na tvorbu ŠVP je vynakládáno velké úsilí všech zúčastněných učitelů 

s řediteli škol, coby vrchními garanty tvorby ŠVP v čele, a že ti, kteří se na jeho 

tvorbě podílejí, mohou zcela legitimně pociťovat něco právně definovatelného 

jako duševní vlastnictví. 

Druhým úskalím původního výzkumu bylo to, že obě školy realizovali ŠVP 

pouze v několika ročnících, což by poskytovalo značně neúplný obrázek výuky 

mediální výchovy, jejíž látku většina gymnázií rozkládá mezi všechny ročníky. 

Mám za to, že takto nastavená případová studie by vyžadovala 

longitudinální výzkumný záběr, který by dával časový prostor konsolidaci výuky 

mediální výchovy na zkoumaných školách. Vhodnou výzkumnou technikou by 

bylo aplikovat časový snímek sledující studenty před a po absolvování všech 

ročníků, ve kterých by se mediální výchova vyučovala, což je však nad rámec 

mých časových dispozic. Zde bych chtěla také zdůraznit, že jsem záměrně 

pro svůj původní výzkum neoslovila gymnázia, která se účastnila pilotního 

projektu výuky podle RVP G, běžícího od září roku 2006 , a to protože mě 

zajímalo jak si s tímto problémem poradí běžná gymnázia, a ne instituce, mající 

nesrovnatelně lepší zázemí a realizační podmínky. 

Po této své výzkumné deziluzi a po velmi strmém vývoji na poli 

podpůrných projektů pro výukovou realizaci mediální výchovy za uplynulé dva 
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roky, se moje pozornost obrátila к aktivitám, směřujícím к usnadnění realizace 

této nové náplně výuky na základních a středních školách. Zúčastnila jsem se 

několika školení pro učitele, kteří mají podle očekávání participovat na výuce 

mediální výchovy. Tato školení mě překvapila svým progresivně pedagogickým 

pojetím a tento hlubší vhled do instruktážní oblasti pedagogické realizace 

mediální výchovy mně vnukl myšlenku věnovat v této práci výrazný prostor 

právě těmto zaškolovacím projektům, čímž jsem těžiště mé problémové oblasti 

přesunula к problematice mediálně výchovné kvalifikace učitelů. Svůj podíl 

na tom má i dva roky stará diplomová práce studenta Katedry občanské 

výchovy věnovaná, jako jedna z mála na PedfUK, realizaci mediální výchovy. 

Příslušné pasáže věnované oblasti metodické podpory učitelům ztratily 

vzhledem к výše naznačenému strmému vývoji na aktuálnosti, což přímo vybízí 

ke korekci. 

Cílem mé diplomové práce je tedy zmapovat fenomén mediální výchovy 

v České republice v jeho rané realizační podobě. V rámci takto široce 

nastaveného cíle se soustředím na metodickou podporu poskytovanou učitelům 

řadou podpůrných projektů, na reflexi problematiky implementace mediální 

výchovy do výuky samotnými učiteli a na rozdíly v přístupu к výuce mediální 

výchovy mezi učiteli podle toho, zda absolvovali, či neabsolvovali akreditované 

školení zaměřené na mediální výchovu. Pro zúžení zkoumaného terénu se 

zaměřuji na realizaci mediální výchovy na čtyřletých gymnáziích a vyšším 

stupni gymnázií osmiletých, což odpovídá RVP G. 

V první části této práce nazvané Teoreticko-historický kontext se věnuji 

vývoji specifické vzdělávací oblasti mediální výchova v celosvětovém měřítku 

i u nás a rozpracovávám problematiku mediální gramotnosti, jakožto konečného 

cíle mediálně výchovného působení. 

V druhé části nazvané Mediální výchova v českém kurikulu pojednávám 

o jejím aktuálním pojetí u nás, zabývám se již vypracovanými návrhy 

na konkrétní možnosti její realizace a rámcově mapuji pilotní projekt výuky 

podle RVP G na vybraných gymnáziích. Sem také zařazuji pasáže přibližující ty 

nejvýraznější podpůrné projekty. 

Třetí část věnuji empirickému šetření na úrovni předvýzkumu. Nástrojem 

sběru dat je mnou zkonstruovaný dotazník, mající za cíl zjistit, jak zúčastnění 

učitelé к mediální výchově přistupují a s jakými cíli ji spojují. Rozpracovávám 



zde sadu dílčích hypotéz a následně vyhodnocuji „předvýzkumné" šetření. 

V obecném měřítku očekávám od učitelů, kteří se nezúčastnili žádného 

mediálně výchovného školení, značně formální a minimalistický přístup 

к realizaci mediální výchovy a určité klouzání po povrchu, související 

s kvalifikační náročností této látky. Za hlavní hypotézu tohoto dotazníkového 

šetření tedy považuji předpoklad, že ti učitelé, kteří se zúčastnili školení 

týkajícího se mediální výchovy, budou mít utříbenější představu o skutečných 

cílech mediální výchovy, hlubší vhled do problematiky její realizace ve školách 

a budou používat rozmanitějších forem její výuky. 

Mým záměrem tu není si zahrát na arbitra správnosti výuky mediální 

výchovy. Chci pouze prozkoumat limity, na které realizace této progresivní látky 

musí v současnosti v naší školní realitě narážet. 

Jsem si vědoma toho, že stejně jako v případě mého výše zmiňovaného 

kolegy, může být tato diplomová práce v horizontu dvou let označena 

za neaktuální. Jsem však také přesvědčena o tom, že naše školství prodělává 

natolik bezprecedentní reformu, že i pokus o zachycení pouze jedné její dílčí 

oblasti v rané fázi její realizace může poskytnout řadu zajímavých postřehů, 

majících nadčasovou vypovídací hodnotu. 
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I. TEORETICKO-HISTORICKÝ KONTEXT 

2. Vývoj specifické vzdělávací oblasti mediální výchova 

2.1 Mediální výchova v zahraničním historickém kontextu 

Příběh mediální výchovy nelze psát bez vazby na vývoj samotných médií, 

která jsou součástí vývoje naší společnosti. A i když je nonsensem hovořit 

0 mediální výchově ve vztahu к 15. století, skutečnost, že Evropa v této době 

obdržela civilizační dar v podobě knihtisku, je historicky klíčová pro celý 

nadcházející vývoj včetně vývoje mediální výchovy. Z hlediska dějin médií je 

jistě zajímavý fakt, že:„padesát let po vynálezu knihtisku bylo v Evropě vytištěno 

50 milionů knih. Vzhledem к těmto datům se zdají být oprávněné domněnky, 

že prvním masmédiem se stala tištěná kniha." (Březina 2006; 7) I první staletí 

novověku měla tedy své nástroje mediálního působení, jejich systematický 

a kritický rozbor, pomineme-li jazyk jako to nejzákladnější komunikační 

médium, nebyl v těchto dobách předmětem vědecké reflexe a nevstupoval 

do školních vzdělávacích obsahů. 

První náznak mediálně výchovných snah je zachytitelný ve století 

sedmnáctém. Symbolické prvenství si už tradičně odnáší Jan Ámos Komenský, 

který je v rámci naší historické paměti první, kdo chtěl výukově využívat nějaké 

masově informační médium v dnešním slova smyslu, a tím byly noviny. 

Formuloval požadavek na školní vzdělávání ke správnému čtení novin.1 

Komenského snahy samozřejmě ještě nesměřovaly к mediální gramotnosti 

dnešního typu, jeho hlavním cílem bylo využití novin ve školách jako zdroje 

informací o aktuálním dění. Bez zajímavosti také není, že se nám v jeho 

literárním odkazu dochovaly i jeho názory na novinářskou profesi, čímž své 

symbolické prvenství rozšiřuje i do oblasti mediálních studií. (Jirák 2005) 

Ačkoli Komenský na prahu osvícenství přichází s takto revolučními idejemi, 

reflexi celospolečenského mediálního účinku přináší až století devatenácté, 

kdy se ve všech vyspělých zemích rozvíjí a zároveň komercionalizují skutečná 

masová média. V této době probíhají široké společenské změny, způsobené 

průmyslovou revolucí a politickým nástupem buržoazie. Společnost se 

1 Pomíjím zde Komenského zásluhy o to nejzákladnější výukové „médium", kterým je učebnice. 
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alfabetizuje, byrokratizuje, ale i medializuje, zatím v podobě produkce 

a konzumace periodických tiskovin různého druhu. V akademickém prostředí 

se na poli humanitních věd objevuje obor sociologie, který je v následujícím 

dvacátém století s mediálními studiemi úzce spjat a jehož víc než elementární 

znalost je dnes ke kvalitní výuce mediální výchovy zapotřebí. Od druhé poloviny 

19. století se s postupnou institucionalizací profesní přípravy novinářů začíná 

rýsovat i koncept mediální gramotnosti. 

Ve dvacátém století postupně přebírá roli dominantního masmedia rozhlas 

a po něm televize. Specifickou doménou audiovizuálního masového účinku se 

stává kinematografie. Masová komunikace tak v naší kultuře v minulém století 

zaujala výjimečné místo, posilované postupující komercionalizací nových 

masmédií, která započala v USA a na Starý kontinent pronikla v plné síle až 

v sedmdesátých letech. Ale již před touto poválečnou vlnou komercionalizace 

se oblast médií stala předmětem analýzy a vědecké kritiky. 

O zpřístupnění mediální gramotnosti široké veřejnosti či o mediální výchově 

jako o součásti všeobecného vzdělání se začíná hovořit už v meziválečném 

období, a to nejvýrazněji v Německu a ve Velké Británii, tj. v zemích, které jsou 

považovány za kolébku mediální výchovy. Za první zásadní dílo, zabývající se 

už skutečně mediální výchovou, je považována kniha literárního kritika 

F.R.Leavisa a Denisa Thompsona: Culture and enviroment: The training 

of critical awareness., vydaná v Británii roku 1933. Právě v ní byly poprvé 

zveřejnily systematické návrhy týkající se výuky o masových médiích 

na školách, včetně ukázek cvičení, která používají žurnalistické texty, populární 

beletrii a reklamu. Toto dílo je zaměřeno především na obranu tzv. vysoké 

kultury, zejména literárního dědictví, jazyka, hodnot, zdraví, národa a bylo 

spojeno s obrazem silných a manipulujících médií. (Numerato 2004) Obrana 

před manipulativním charakterem médií vedla také к první systematické 

realizaci mediální výchovy, a to v Německu po druhé světové válce, 

v souvislosti se snahou pěstovat kritický a racionální přístup к médiím a bránit 

tak opětnému podlehnutí ideologické propagandě (Jirák 2004). V praxi se 

jednalo o „kritické čtení novin", které bylo součástí programu denacifikace, 

navrženého spojenci po zkušenostech s jednou z nejúčinnějších mediálních 

kampaní své doby, kterou goebblsovská propaganda bohužel byla. Z těchto 
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impulsů se později v Německu zrodila bohatá a živá tradice mediální 

pedagogiky jako samostatného oboru.(Jirák 2006) 

Během 60. let nastal ve Velké Británii pod vlivem kulturálních studií zlom 

v chápání mediálních účinků a pozornost se přesunula od tzv. vysoké kultury 

na „popkulturu". Významné impulsy vznikly v průběhu 60. let také v USA, 

kde pod dojmem publikování různých výzkumů o nekritickém vnímání médií 

mladými Američany, začala být mediální výchova vyžadována rodičovskou 

veřejností. (Jirák 2004) Ve Velké Británii se pak během 70. let stávají klíčovými 

tématy jazyk, ideologie, hegemonie a reprezentace. Mediální výchova zde má 

za úkol přimět studenty odhalit skryté ideologie mediálních textů a osvobodit je 

od ideologických vlivů. (Numerato 2004) Souhrnně lze říci, že od 70. let 

minulého století se v USA, Kanadě, Austrálii a Velké Británii začíná výrazněji 

poukazovat na potřebu zabývat se v rámci vzdělávacího procesu mediální 

problematikou. V 80. a 90. letech se pak v těchto státech vytváří koncept 

specifické vzdělávací oblasti zvané mediální výchova2 či mediální gramotnost.3 

Problematika mediální gramotnosti se dostává i do agendy mezinárodních 

osvětových institucí. V celosvětovém měřítku mělo a má nejvýznačnější 

postavení UNESCO, které přijalo řadu usnesení o rozvoji globální mediální 

gramotnosti a postupně realizuje mediálně-osvětové kampaně. V devadesátých 

letech je výrazným aktérem na poli mediální osvěty Britský filmový institut, 

který již v roce 1989 vydal návrh kurikula mediální výchovy pro anglické 

základní školy a v roce 1991 pak i pro školy střední. Vnesl do škály mediálně 

výchovných prvků i požadavek na zvládnutí mediální řeči televize 

a filmů. (Jirák 2004) V nadcházejícím období se zvyšováním počtu zemí, 

kde se začleňuje mediální výchova do vzdělávání, se začíná diverzifikovat 

pohled na její konkrétní pojetí. Dnes je mediální výchova v té či oné podobě 

realizována ve všech zemích západní Evropy a vyspělého světa. Celosvětově 

existuje řada projektů, institucí, organizací, pracovišť a jimi spravovaných 

internetových portálů věnujících se mediální výchově, většinou dostupných 

2 Terminologicky korektnější by bylo používat pojem mediální edukace, který by zahrnoval jak oblast 
vzdělávání, tak výchovy a vystihoval by tak lépe překlad anglického označení media education. 
Přidržím se však v českém prostředí zavedeného pojmu mediální výchova. 

' Američané pro tuto oblast vzdělání používají pojem media literacy-mediální gramotnost. 
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v angličtině 4 Řada z těchto organizací vydává také různé výukové manuály, 

didaktické pomůcky5 a odborné časopisy. 

Vývoj konceptu mediální výchovy v různých částech světa se diferencoval 

nejen historicky, ale i sociokulturně. V různých oblastech světa tak dnes 

převažují různé trendy a akcentují se různé prvky. Mediální výchově v USA 

bývá přisuzována protekcionistická a defenzivní úloha, obrana před sexem 

a násilím. V Austrálii je zas výrazná liberální pozice ve vztahu к populárnímu 

umění s důrazem na estetiku a sémiotiku, což je blízké i Velké Británii, kde se 

pozornost soustřeďuje i na rozkrývání dominantních ideologií a jejich vazeb 

s mocí. Posilování rezistence vůči ideologii, posilování etických, náboženských 

a rodinných hodnot patří к prioritám latinskoamerického modelu mediální 

výchovy. Kanada se v této oblasti soustředí zejména na rozvoj kritického 

myšlení a aktivního občanství. (Numerato 2004) 

Kromě této tematické diverzity v náplni mediální výchovy se geograficky 

podmíněně prosadily také dva hlavní modely její realizace. První pojetí vychází 

z tradice kontinentální Evropy a představuje kriticko-analytickou analýzu médií. 

Druhé pojetí se vyvinulo příznačně v USA. V tomto americkém modelu 

převažuje stránka prakticko-dovednostní, proto bývá někdy označován 

jako tzv. dělání médií. 

Vrátíme-li se к dějinám samotných médií, nelze se nezmínit o relativně 

novém, ale nejprogresivnějším masmediu, kterým je internet. Svým vznikem 

sice patří do století minulého, ale jako skutečné masové médium je spojen 

s nedávnou minulostí. Do této nedávné minulosti patří i začátek digitalizace 

médií, která dnes jde, jak se ukazuje, ruku v ruce s trendem komercionalizace 

a mediální prostor ještě více zahušťuje. Dynamika inovací informačních 

technologií staví před mediální výchovu stále nové úkoly a cíle. Neomezený 

přísun a sdílení informací, volný pohyb v „kyberprostoru" virtuální realita 

a identita, interaktivita a mnoho dalších fenoménů spjatých s internetem 

a počítačem má své pozitivní, ale i negativní stránky, které by měla být schopna 

4 К těm významnějším, soudě podle množství odkazů, s kterými jsem se setkala, patří.: 
The Media Awareness Network, British Film Institute, Media Smart, UNESCO-Webworld-Oribicom, 
Media Education Clearing house, Understand Media, Media education Lab at Temple University, 
Australian Teachers of Media, Media Education foundation, The Center for Media Literacy. 

Významným počinem pod hlavičkou UNESCO bylo například vydání multimediálního vzdělávacího 
programu Media Education , ten po didaktické stránce výrazně ovlivnil dnes už existující didaktické 
materiály v češtině. 
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mediální výchova prostřednictvím učitele rozpoznat a hlavně tlumočit 

studentům. 

2.2 Mediální výchova v českém historickém kontextu 

Pomineme-li Jana Ámose Komenského a jeho výše zmiňované návrhy, dá 

se hovořit o prvních reflexích problematiky světa tištěných médií v českém 

prostředí od druhé poloviny devatenáctého století, a to v návaznosti na kulturně 

blízké německé jazykové prostředí. Se vznikem Československa pronikly 

i do české mediální produkce některé elementy komercionalizace, ale tisk 

a později i rozhlas si zachovaly hlavně politický charakter vytvořený 

předchozím vývojem. Na přelomu dvacátých a třicátých let vycházel 

v Československu časopis Duch médií, v jehož rubrice Noviny ve škole se 

hovoří nejen o požadavku zařadit obsah novin do výuky, ale i o návrhu, aby se 

součástí všeobecného vzdělání stalo i poučení o procesu mediální 

produkce.(Jirák 2006) Tyto návrhy však zůstaly pouze v teoretické rovině. 

Poválečný vývoj, který uvrhnul Československo do sféry Východního bloku, 

přiřknul médiím kromě jiného roli prvořadého nástroje propagandy a ideologicky 

korektní výchovy. Vzhledem к limitované mediální produkci a zamezení 

komercionalizaci médií se v komunistickém Československu plně nerozvinulo 

samostatné mediální odvětví a příslušné mediovědní obory. (Jirák 2006) Co se 

týče mediální výchovy na školách v době komunismu, dostala zde jistý prostor 

audiovizuální výchova6, konkrétně využití filmu jako didaktického materiálu. 

Jako vzdělávací oblast však mediální výchova v tehdejším kurikulu 

nefigurovala. 

Zásadní zlom nastal po roce 1989. V průběhu 90. let minulého století se 

v postkomunistické České republice etablují akademické průnikové obory 

mediálních studií7, soustřeďující nepočetné skupiny odborníků, zabývajících se 

vědeckým poznáním médií a výkladem jejich postavení ve společnosti. Tato 

odborná pracoviště postupně mapují pokročilý vývoj oboru v zahraničí, 

kde nebyla narušena jeho kontinuita jako u nás. „Na počátku nového tisíciletí 

6 O problematice audiovizuální výchovy před rokem 1989 pojednává článek v odborném periodiku 
Cinepur VACEK,P.,KRÁTKÁ,J.Filmová a audiovizuální \ýcho\a.Cinepur, leden 2007, č.49, s. 19-22 

Mezi ty nejvýznamnější patří: Institut komunikačních studií a žurnalistiky, UK, FSV, Praha 
Centrum pro mediální studia (CEMES), UK,FSV, Praha 
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, MU, FSS, Brno 
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můžeme konstatovat, že se mediální studia jako vysokoškolská specializace 

i badatelský prostor ustavila i v České republice v respektovaný obor, 

jehož problematika je úzce spjata s každodenním životem naší 

společnosti". (Kopplová 2007). Úvahy o mediální výchově se u nás objevují 

teprve od poslední třetiny 90. let 20. století8, výrazněji potom v prvních letech 

tohoto století, počínaje veřejnou diskusí o tomto tématu na stránkách tištěných 

i elektronických médií, přes uskutečňování výukových programů, zabývajících 

se médii, v režii některých vzdělávacích institucí. (Plášek 2004) První krok 

směřující к výuce mediální výchovy na našich školách byl učiněn v roce 2001 

zařazením požadavku na její výuku do Národního programu rozvoje vzdělávání 

v České republice, tzv. Bílé knihy. Druhým krokem byl Školský zákon 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání, 

který legislativně uvedl mediální výchovu do obsahů školního vzdělávání. 

Třetím krokem bylo samotné spuštění výuky. Základní školy tak musely učinit 

do roku 2007. Gymnázia mají tento termín nastaven až na rok 2009, 

nicméně většina z nich už v rámci dvouleté přechodové lhůty mediální výchovu 

ve svém školním kurikulu zohledňuje nyní. 

Již v první polovině devadesátých let k nám z překladů zahraniční pedagogické literatury pronikaly 
principy, které sleduje i mediální výchova. V tehdejší publikaci o systému globální výchovy jsou 
vyzdvihovány kritické schopnosti a požadavek, aby učitel vedl studenty ke schopnosti kritické analýzy 
tak, aby byli schopni odstranit předsudky a vytvořit si vlastní názor na to, co se dozvídají ze sdělovacích 
prostředků. (Pike 1994 ) 
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3. Mediální gramotnost 
3.1 Mediální gramotnost jakožto hlavní cíl mediální výchovy 

Kýženým výstupem mediální výchovy má být mediální gramotnost žáka. 

Novodobé debaty o mediální výchově a gramotnosti se na mezinárodním fóru 

vedou již téměř třicet let a dalo by se očekávat, že vyprofilovaly a sjednotily 

jejich obsahovou a formální podobu. Jednotícím principem těchto debat 

zůstává jejich multidisciplinární charakter, který navozuje různé cíle, koncepce 

a způsoby realizace mediální výchovy a dosahování mediální 

gramotnosti společnosti. Mediální gramotnost se stále jeví jako rozsáhlý, 

nestabilní koncept, což ztěžuje snahy o jednoznačnou definici tohoto 

pojmu. (Numerato 2004) Intuitivně lze odvodit, že se jedná o jistý soubor 

znalostí a dovedností nutných pro základní orientaci a fungování v informačně 

a mediálně přesycené době. Různí odborníci však definují tento druh 

gramotnosti v různé šíři, popřípadě se mírně názorově rozcházejí. 

Jedna ze základních a obecně přijímaných definic mediální gramotnosti 

praví, že: Jde o schopnost získávat, analyzovat, hodnotit a komunikovat 

mediální sdělení rozličných typů a forem".(Plášek 2004; 9) V méně vágním 

pojetí je mediální gramotnost často popisována jako: „schopnost orientovat se 

ve světě, v němž nebývale významnou roli hrají noviny, časopisy, rozhlas, 

televize, film, tedy „masová" média a jejich ekvivalenty v prostředí 

internetu." (Jirák 2004 ;14) Elizabeth Thoman, zakladatelka Centra 

pro mediální gramotnost v Los Angeles, rozděluje mediální gramotnost na tři 

úrovně. První úroveň je uvědomělá či řízená konzumace medií, schopnost 

rozhodnout se, co, kdy a v jaké míře budu sledovat, číst, hrát či poslouchat. 

Druhý stupeň už zahrnuje specifickou schopnost kritického náhledu na mediální 

sdělení vedoucí k jeho analýze. Třetí úroveň jde za rámec samotného sdělení 

a rozkrývá hlubší vazby kladením si otázek, jako je tato: Kdo a za jakým účelem 

produkuje to, co přijímáme, kdo z toho profituje, kdo ztrácí a kdo rozhoduje. 

Jedná se o svého druhu sociální, politickou a ekonomickou analýzu, která se 

snaží objasnit mechanismy vlivu médií na jedince, celou společnost 

a na chod globální konzumní ekonomiky. ( Thoman 2006) 

Elizabeth Thoman také podotýká, že ačkoli se může zdát, že televize 

a elektronická média představují v současnosti hlavní důvod pro prosazování 
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mediální výchovy, některé její principy a obsahy jsou univerzálně aplikovatelné 

na všechna media od televize po nápisy na tričkách, od billboardů 

po internet. (Thoman 2007) Kromě odstupňování úrovní mediální gramotnosti 

se objevují i pokusy vytvořit určitou typologii různých mediálních gramotností, 

jako jsou: obsahová mediální gramotnost, gramatická mediální gramotnost 

a gramotnost média a s tím související koncept mikro a makromediální úrovně, 

tj. osobní zkušenost se světem médií a úroveň celospolečenských účinků. 

Model vícenásobné mediální gramotnosti však poněkud komplikuje možnost 

taxativně vymezit znalosti a dovednosti, které činí člověka mediálně 

gramotným. (Škařupová 2004; 31) 

Co se týče našeho tuzemského prostředí, kde mediální gramotnost ještě 

není etablovaným pojmem, lze se inspirovat jedním z předních tvůrců koncepce 

mediální výchovy na našich školách Janem Jirákem, který popisuje mediální 

gramotnost jako: „ucelenou kompetenci, která se netýká pouze rozvoje 

kritického myšlení, ale představuje především schopnost vyrovnat se 

s odstupem a poučeně se symbolickým prostředím, které produkují masová 

média. Postupem času překračuje mediální gramotnost hranice dané masovými 

médii a soustřeďuje se na veškeré důsledky medializace sociálního prostředí 

a informatizace společnosti". (Jirák 2007). 

3.2 Postavení mediální gramotnosti v systému gramotností 

Základním a původním významem pojmu gramotnost je dovednost číst 

a psát. V přeneseném významu se tento pojem používá pro označení souboru 

nějakých konkrétních schopností či dovedností, většinou duševního charakteru. 

Samo použití pojmu gramotnost odkazuje ke schopnosti něco ovládat, 

a to povětšinou něco, co je v daných podmínkách lidské existence zásadní. 

Tento rozměr je přítomen i v pojmu mediální gramotnost, který se ujal 

jako vhodné označení v rámci vzdělanostních standardů žádoucích 

pro člověka 21. století. Mediální gramotnost je však pouze jednou z mnoha 

gramotností, s nimiž se dnes můžeme setkat. Různých pojetí gramotnosti 

v literatuře existuje celá řada, já se zaměřím na ta, která jsou dle mého soudu 

relevantní ke konceptu mediální gramotnosti. 
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3.2.1 Funkční gramotnost 

Současná společnost bývá označovaná jako společnost informační.Toto 

adjektivum implikuje význam, který je schopnosti nakládat s informacemi 

v dnešní době přisuzován. Vedle ústředního pojmu informace je neméně 

klíčovým pojmem slovo využitelnost či funkčnost. V návaznosti na tyto pojmy 

byly definovány nově pojaté gramotnosti zastřešující spektrum dílčích 

gramotností. Jednou z nich je tzv. funkční gramotnost. Ta byla definována 

jako: „schopnost aktivně participovat na světě informací." (Dombrovská 

2004; 15). Funkční gramotnost však nelze ztotožňovat se vzděláním. V zásadě 

jde o to, jak se ke vzdělávání přistupuje, jestli tak, že otvírá cestu к aktivnímu 

a smysluplnému nakládání s informacemi, nebo cestu vedoucí к zahlcení 

nadbytečnými a nepoužitelnými poznatky. (Dombrovská 2004) Právě koncept 

funkční gramotnosti stál u zrodu požadavků na úpravu vzdělávacích obsahů 

v celosvětovém měřítku. Pro konkretizaci těchto obsahů byla funkční 

gramotnost rozčleněna do tří složek: „gramotnost literární jako schopnost nalézt 

a porozumět informaci z textu, gramotnost dokumentová jako schopnost 

vyhledat a využít přesně definovanou informaci a gramotnost numerická 

jako dovednost manipulovat s čísly. " (Dombrovská a kol. 2004; 16) 

К tomuto rozčlenění je nutno připojit schopnost dorozumění se v cizím 

jazyce, a to především v angličtině, která je klíčová zejména pro oblast 

informačních a komunikačních technologií. 

3.2.2 Klíčové kompetence 

V souvislosti s naší reformou vzdělávacích obsahů, která má svůj 

předobraz v zahraničních reformních projektech, se hovoří o tzv. klíčových 

kompetencích.9Tyto kompetence jsou popisovány jako: „Integrované schopnosti 

a dovednosti, které lze uplatňovat v rozmanitých profesích i v osobním životě. 

Neměly by být vázány pouze na jednotlivé obsahy učiva, měly by se uplatnit 

v rámci všeobecného vzdělán\."(Dombrovská,2004; 15) 

Konkrétní výčet těchto kompetencí v literatuře mírně kolísá, v jednom 

z často zmiňovaných modelů kompetenčního rámce figurují komunikativní 

dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, schopnost řešit problémy 

Anglickým ekvivalentem je pojem Life Skills (dovednosti pro život), což má dle mého názoru, věcnější 
vyznění než český termín klíčové kompetence. 
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a problémové situace, schopnost využívat při řešení problémů matematických 

postupů a schopnost využívat informační technologie a pracovat s informacemi 

(Dombrovská 2004). Srovnáme-li tento výčet kompetencí s klíčovými 

kompetencemi uvedenými v RVPG, dospějeme к určitému rozdílu. Kompetence 

na úrovni gymnaziálního vzdělávání jsou pojímány jako: soubor vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj 

jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. 

Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií by si 

žák měl osvojit kompetenci к učení, к řešení problémů, k podnikavosti, 

dále pak kompetenci komunikativní, sociální, personální a občanskou". ( RVP 

G 2007;9). Zde je vidět, že v rovině klíčových kompetencí schopnost správně 

využívat informační technologie, orientovat se ve světě médií a pracovat 

s informacemi není explicitně zastoupena. Tento kompetenční požadavek je 

v RVP G formulován v jiných souvislostech10, čímž podle mého soudu mírně 

ztrácí akcent významnosti, který mu náleží. 

3.2.3. Informační gramotnost 

Z výše uvedeného vyplývá, že klíčové kompetence přesahují definici 

funkční gramotnosti, či že je můžeme pojímat jako této gramotnosti nadřazené, 

i když měřitelnost obojího je značně problematická. Vzhledem к povaze 

současné informační společnosti je relevantní se zmínit ještě o další 

gramotnosti, která rozšiřuje funkční gramotnost o informační rozměr, a tou je 

gramotnost přímo označovaná jako informační. V konceptu této gramotnosti je 

klíčovou podmínkou pro uplatnění v informační společnosti schopnost pracovat 

s informačními a komunikačními technologiemi. Protože se v praxi nejčastěji 

jedná o práci s počítačem, internetem či jinými síťovými aplikacemi, ujalo se 

pro tuto oblast označení počítačová či ICT11 gramotnost. Schematicky lze 

hierarchii zmiňovaných gramotností vyjádřit následovně: 

10 Mediální výchova je v RVP G koncipována jako průřezové téma. Tomuto pojetí se hlouběji věnuji 
v oddílu zvaném Mediální výchova v českém kurikulu 

11 Tato zkratka označuje obecně Informační a komunikační technologie. Je převzata z anglického 
ekvivalentu Information and Communication technologies a v současnosti je pro svou fřekventovanost 
používána téměř jako slovo zkratkové. 
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INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 

FUNKČNÍ GRAMOTNOST 
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Tabulka č. 1: Struktura informační gramotnosti 

Nabízí se otázka, jak do této struktury včlenit mediální gramotnost, 

která se zdánlivě plně obsahově překrývá s gramotností informační. Schopnost 

číst a vytvářet mediální obsahy si nelze představit bez všech složek funkční 

gramotnosti, stejně jako bez schopnosti poučeně využívat počítač a internet, 

který bude podle všeho určujícím médiem tohoto století. To, co vyčleňuje 

mediální gramotnost z podmnožiny té informační, je fakt, že míra medializace 

společnosti a života člověka v ní dnes pokročila do té míry, že média utváří její 

existenční, ale i existenciální rámec. Podstatou mediální gramotnosti v širším 

slova smyslu pak není pouze izolovaně pochopit a využít danou informaci 

získanou například z televizního zpravodajství či použít vhodně internetový 

vyhledavač. Jádrem mediální gramotnosti je v tomto kontextu schopnost „umět 

žít a nakládat s médii". Takto se mediální gramotnost dostává za rámec široce 

pojaté gramotnosti informační, i když se s ní v mnohém překrývá. 

V uvedeném výčtu gramotností citelně chybí osobnostně sociální rovina, 

kterou pro zamýšlený ideální profil univerzálně gramotného člověka tohoto 

století nemůžeme opomenout. Této oblasti také náleží ta nejvyšší hierarchická 

gramotnostní úroveň s tím, že ji opět nelze chápat izolovaně od těch dvou 

předchozích. Tímto postupem se však de facto vracím ke konceptu klíčových 

kompetencí či dovedností pro život, transformovaných a generalizovaných 
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na triádu: informační gramotnost, mediální gramotnost a řekněme osobnostně 

sociální gramotnost. Vrátíme-li se к oněm klíčovým kompetencím deklarovaným 

RVP G, dá se říct, že к jejich dosažení je zapotřebí všech výše uvedených 

svrchovaných gramotností, či že se s nimi v mnohém překrývají. 

Nyní si dovolím pouze zdánlivou odbočku od tématu mediální výchova 

a zastavím se u jedné ze zmiňovaných kompetencí nazvané „k podnikavosti". 

Tato podnikavost, jakkoliv je zde míněná především ve smyslu aktivního 

konání, ve mně osobně evokuje zejména pojem podnikání ve smyslu 

„samostatná výdělečná činnost", což vzbuzuje dojem poněkud ideologicky 

motivovaného kompetenčního nároku na všeobecně vzdělaného lidského 

jedince situovaného do 21. století. Každé kurikulum vzniká v určitém 

ideologickém rámci a součástí tohoto rámce je dnes možnost svobodného 

podnikání. Je však nutné tuto dispozici takto akcentovat? Velká část této 

kompetence je v RVP G popsána jako cílený rozvoj osobní perspektivy 

studenta vedoucí к samostatnosti a uvědomělému výběru povolání, přidržela 

bych se proto v tomto případě názvu „kompetence pracovní" či „kompetence 

к samostatnému jednání" pro jejich neutrálnější vyznění. 

Posledními řádky tohoto oddílu jsem nechtěla obvinit autory RVP G 

z ideologické zaujatosti, chtěla jsem se pouze subjektivní a možná lehce 

přehnanou kritikou použití určitého výrazu nenásilně překlenout ke kritické 

gramotnosti, která s tou mediální také významně souvisí. 

3.2.4. Kritická gramotnost 

Počátky konceptu kritické gramotnosti jsou spojovány se jménem Paola 

Freira, brazilského právníka, který se stal učitelem a podle něhož se dnes 

označuje celé jedno pedagogické hnutí. Hlavním poselstvím Freirovy 

pedagogiky je jeho přesvědčení, že nejpodstatnějším cílem vzdělávání je posílit 

u studentů schopnost a zvyk tázat se a být analytickými mysliteli, 

a ne pasivními stereotypními konzumenty sdělení. Předmětem zájmu je zde 

hlavně sdělení jazykové, což je ve srovnání s mediální gramotností pojetí užší, 

jedná se však o velmi precizní analýzu a metodiku. Kritická gramotnost má 

svým pojetím blízko к hnutí kritického myšlení, ale nejedná se o totéž. Kritické 

myšlení se soustředí na tvrzení a jeho podporu, na jeho interpretaci a aplikaci. 
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Kritická gramotnost má poněkud skeptičtější úhel pohledu a je také více 

politicky orientovaná. (Košťálová 2005) 

Kritická gramotnost vnímá jazyk jako potenciální formu politického 

působení, hledá za každým použitím jazyka kontext, který vnáší do projevu 

vztahy moci a ovládání. Jsme neustále konfrontováni s texty, včetně textů 

„popkultury", které jsou nejasné a mnohdy záměrně vytvořeny tak, aby nás 

uváděly v omyl nebo aby nás manipulovaly. Protože autorův záměr je zřídkakdy 

explicitně vysloven, musí čtenář rozvíjet a procvičovat své kritické schopnosti. 

V zásadě jde o demaskování pravého účelu jazykových sdělení v určitém 

kontextu a odhalení skrytých úmyslů autora. (Košťálová 2005) 

Z výše uvedeného vyplývá, že kritická gramotnost je po jazykové stránce 

mediálních sdělení klíčovým předpokladem gramotnosti mediální. 
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I I . MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V ČESKÉM KURIKULU 

4. Rámcové vzdělávací programy ( RVP) 
Již před počátkem tohoto století se v České republice začaly připravovat 

změny týkající se předškolního, základního, středního a vyššího odborného 

vzdělávání. Návrhy na tyto změny vycházely z porovnání situace v našem 

vzdělávání se situací ve vyspělých zemích a byly popsány v dokumentu 

zvaném Zelená kniha. Na tu navazuje Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice, tzv. Bílá kniha. Schválena a publikována byla v roce 2001. 

Tento strategický dokument obsahuje hlavní cíle vzdělávací politiky České 

republiky v horizontu zhruba deseti let. V pasáži věnované problematice 

obecných cílů vzdělávání a výchovy, konkrétně v rámci bodu Podpora 

demokracie a občanské společnosti, je konstatováno mimo jiné i toto: 

„Nezbytnou součástí výchovy к demokratickému občanství je také utváření 

kritického vztahu к šíření informací a postojů prostřednictvím médií 

(tzv. mediální výchova)".(UIV 2001 ;15). Lze tedy říci, že i takto svrchovaný 

a obecný školsko-politický dokument reflektoval potřebu implementace 

mediálně vzdělávacího záběru do koncepce všeobecného vzdělávání, 

ba přímo operuje s pojmem mediální výchova. 

V současnosti prodělává české školství jednu z klíčových fází své 

transformace avizované výše zmíněnou Bílou knihou. Legislativně tuto situaci 

nastolil již Školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním 

a jiném vzdělávání, který také zakládá povinnost tvorby rámcových a na ně 

navazujících školních vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední 

vzdělávání. Tvorbou všech Rámcových vzdělávacích programů byl pověřen 

Výzkumný ústav pedagogický. Od roku 2005 jsou RVP součástí oficiální státní 

školské agendy, od září 2007 běží výuka podle nových vzdělávacích programů 

na všech mateřských školách, základních školách a na nižším stupni 

osmiletých gymnázií a konečně od září 2009 se předpokládá povinná výuka 

podle rámcových vzdělávacích programů i na čtyřletých a vyšších stupních 

osmiletých gymnázií. Koncepce RVP představuje revoluční změnu v pojetí 

kurikula u nás a potažmo i v celém našem institucionálním vzdělávání. Klade si 
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za cíl posílit kompetence škol při tvorbě a realizaci kurikulárních dokumentů 

a vést tak к další liberalizaci českého školství. Na úrovni státní je kurikulární 

reforma více méně dotvořena12, na úrovni školní je v současnosti postupně 

realizována. Schématický popis tohoto dvojúrovňového kurikulárního systému 

tak, jak je u nás nyní legislativně nastaven, představuje následující graf 

převzatý přímo z oficiální verze RVP G: 

Legenda: RVP ( V - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVPZV- Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVPG 
- Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP G S P - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; RVP SOV - Rámcový vzdělá-
vací program (programy) pro střední odborně vzděláváni 
* Ostatní RVP- rámcově vzdělávací programy, kterě kromě výSe uvedených vymezuje školsky zákon. 

Graf č.1 - Systém kurikulárních dokumentů 

(VUP. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Tauris, 2007. s.5) 

4.1 Mediální výchova v RVP G 

V úvodu textu RVP G je popsáno sedm hlavních principů, které tento 

dokument přináší. Ve vztahu к mediální výchově shledávám jako podstatné 

zejména tyto tři následující principy: 

12 RVP G je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se 
potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků (RVPG 2007;7 ) 
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1) RVP G specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jež by měli žáci 

na konci vzdělávání na gymnáziu dosáhnout 

O tom jaký význam přikládají tvůrci RVP G klíčovým kompetencím, 

vypovídá následující věta: „Klíčové kompetence jsou nejdůležitější kategorií, 

kterou RVP G přináší do vzdělávání na gymnáziu". (RVP G 2007;7). Systém 

kompetencí byl převzat z celoevropského modelu cílů vzdělávání. Zvýšení 

úrovně mediální gramotnosti dětí a mladých lidí bylo experty Rady Evropy 

uvedené coby jedna z klíčových kompetencí pro aktivní zapojení se 

do občanské společnosti, lepšího přístupu к dalšímu vzdělávání a na trh 

práce. ( EU 2007) 

Problematice klíčových kompetencí jsem se v souvislosti s mediální 

gramotností věnovala již v oddíle 3.2.2., a to v tom smyslu, že mediální 

gramotnost všemi klíčovými kompetencemi prostupuje, a ačkoliv mezi nimi 

v RVP G explicitně nefiguruje, je sama o sobě jakousi arcikompetencí. Řada 

odborníků se skutečně domnívá, že: „Právě mediální výchova má největší 

potenciál zasáhnout do všech výše uvedených kompetencí." (Vacek 2007; 19). 

Základní argumenty hovořící ve prospěch tohoto tvrzení vyplývají 

z multidisciplinarity a jisté univerzality mediální problematiky a z míry, 

jakou média ovlivňují a utvářejí veřejný i soukromý prostor. ( Vacek 2007) 

2) RVP G zařazuje jako závaznou součást vzdělávání průřezová témata 

s výrazně formativními funkcemi. 

V návaznosti na tento princip se nově zavádí vzdělávací oblasti a jimi 

procházející průřezová témata. Průřezovostí se zde míní fakt, že tato témata 

prostupují různými vzdělávacími obory. Zařazení těchto témat do výuky je 

v pojetí RVP motivováno zejména jejich aktuálností, přičemž je zdůrazňováno 

jejich formativní poslání a vliv na proces utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí. Mezi tato témata patří: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova demokratického občana 

• Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Enviromentální výchova 
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• Mediální výchova13 

Tento princip tedy formálně ukotvuje mediální výchovu na českých 

gymnáziích, a to poprvé v historii našeho školství, jako samostatnou vzdělávací 

oblast. Stejně bezprecedentní je pak i fenomén průřezovosti. Autorům šlo 

v první řadě o to, aby se dál nerozšiřovalo penzum povinných školních 

předmětů a studentům nebylo nadále lidské poznání tříštěno do nově vzniklých 

škatulek. Koncepce mediální výchovy byla vypracována doc. PhDr. Janem 

Jirákem, členem Centra pro mediální studia Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy. On také navrhl koncipovat mediální výchovu jako průřezové téma. 

Jeho základním cílem j e:"...udělat z mediální výchovy skutečně integrální 

součást všeobecného vzdělávání a vyhnout se situaci, kdy po skončení 

předmětu tělocvik se děti odeberou na předmět „média".{Jirák 2004;8) 

I přes jistý díl doporučení RVP G neukládá učitelům průřezová témata 

rozkládat mezi vyučovací předměty direktivně za každou cenu. Závazné je 

pouze zařadit všechny tematické okruhy do ŠVP , potažmo do výuky. Forma, 

kterou může být mediální výchova realizovaná, pak může nabývat podoby 

projektu, semináře, kurzu, besedy či samostatného předmětu. 

3) RVP G vymezuje pojetí a cíle vzdělávání, závazný vzdělávací obsah -

očekávané výstupy a učivo. 

Oblast mediální výchovy je v RVP G popsána čistě v obecných konturách. 

Tento text nepředstavuje, a není tak ani koncipován, návod na realizaci, je to 

skutečně pouze rámcový popis. Průřezové téma mediální výchova je zde 

rozděleno na tři sekce: 

• Charakteristika předmětu 

• Přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka 

• Tematické okruhy průřezového tématu. 

RVP G se snaží do výuky dostat oba dva modely pojetí mediální výchovy, 

jak kriticko-analytickou analýzu médií, tak tzv.learning by doing, tj.stránku 

prakticko-dovednostní, která má být realizována zejména formou projektového 

vyučování. To má také největší potenciál tuto dvojkolejnost či dichotomii pojetí 

13 Celé znění průřezového tématu Mediální výchova tak, jak je prezentováno v RVP G zařazuji do své 
práce jako přílohu č. l . 
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mediální výchovy překročit. Limity produktivním aktivitám však staví technické 

vybavení škol, které lze překročit jen velmi těžko. 

Cílem MV na gymnáziu na úrovni střední školy je: „Dále upevnit 

a prohloubit úroveň mediální gramotnosti žáků.14 Pomocí rozborů reálné 

mediální produkce, prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů 

a osvojováním poznatků o fungování médií ve společnosti má být и žáků 

soustavně rozvíjena jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich 

produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup". (RVP G 2007 

• Л ) . 

Mediální výchova je zde rozdělena na dvě základní oblasti: dovednostní 

a vědomostní., která se dále dělí na „společenskovědní" a „mediovědní". 

V RVP G stojí psáno, že: „Průřezové téma Mediální výchova svým věcným 

obsahem souvisí především s těmi vzdělávacími obory, které mají humanitní, 

sociálněvědní nebo psychologickou povahu, tedy především se vzdělávacími 

obory: Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura, 

Dějepis." (RVP G 2007 ;77). 

Na rozdíl od RVP Z V zde není mediálně výchovná oblast explicitně 

zahrnuta do vzdělávacích oblastí Informační a komunikační technologie 

a Umění a kultura, ačkoliv má být v koncepci Mediální výchovy podle RVP G 

silně akcentována dovednostní a produktivní stránka, která implikuje využití 

multimediálních technologií a vizuálně-estetických postupů. Tato věc je však 

záležitostí pouze formálního zpracování RVP G a může být kompenzována 

ve školních vzdělávacích programech a zejména v konkrétní výukové realizaci. 

To, že je RVP G skutečně otevřený dokument, dokazuje i porovnání jeho 

textu ve dvouletém časovém intervalu. Ačkoliv text sekce Mediální výchova 

nedoznal větších změn, nastaly některé změny v oblasti rozčlenění výukové 

látky. V nejnovější verzi RVP G z roku 2007 není, ve srovnání s verzí z roku 

2004, uvedeno doporučení „naroubovat" část výuky mediální výchovy 

na předmět biologie v oblasti poznatků o smyslových poznávacích procesech 

a psychologii osobnosti. Domnívám se, že redukce výuky mediální výchovy 

14 RVP GV svým pojetím navazuje koncepčně a obsahově na RVP ZV, podle kterého se realizuje 
povinné základní vzdělávání v nižším stupni víceletého gymnázia. V případě víceletých gymnázií se 
počítá se zařazením dvojitého cyklu výuky mediální výchovy na nižším a vyšším gymnaziálním stupni. 
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na tři výše uvedené vzdělávací obory gymnaziálního vzdělávání je snahou 

autorů neroztříštit příliš mediální problematiku, která к tomu může výrazně svou 

multidisciplinární povahou svádět. Logickým nebezpečím je tu pak 

kontraproduktivita samotné „pokrokové" průřezovosti, která by mohla být 

na úkor konzistence průřezových témat, zejména pak mediální výchovy. 

Další změnu lze pozorovat v zařazení tematických okruhů. RVP G 

závazně zavádí pro mediální výchovu tematické okruhy Média, Mediální 

produkty, Významy, Uživatelé, Účinky a Role médií v moderních dějinách. 

Poslední z nich bylo vyčleněno jako samostatný tematický okruh až o něco 

později. Problematice dějin médií a zejména jejich historickému významu 

v moderních dějinách se tak otevírá širší prostor ve výuce. Zároveň tak vzniká 

další tlak na přesunutí těžiště výuky dějepisu směrem к moderním dějinám, 

zejména к dvacátému století, které se tradičně nestíhalo v hodinách dějepisu 

„doprobrat". 

V RVP G není pro Mediální výchovu rozpracováno učivo tak, 

jako v případě vzdělávacích oborů a v očekávaných výstupech se promítá také 

okrajově. Tato situace je však kompenzována jinými zdroji a projekty, kterým se 

věnuji následovně. 
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5. Podpora realizace mediální výchovy na gymnáziích 
Průřezové téma mediální výchova vytvořilo nový kvalifikační nárok 

na učitele nejen na gymnáziích. V realizační fázi je na školách samotných, 

zda vytvoří samostatný předmět mediální výchova a povolají třeba i odborníka 

na mediální problematiku, anebo důsledně rozloží tematické okruhy 

mezi zavedené školní předměty. Situace, kdy mají mediální výchovu vyučovat 

učitelé těchto předmětů, však vytváří nesporné kvalifikační vakuum. Teoretik 

médií z brněnské Masarykovy univerzity Jaromír Volek tvrdí, že: „Kvalitní 

„studium médií" klade na studenty a učitele vyšší nároky než ostatní klasické 

sociální a humanitní disciplíny, a to zejména z toho důvodu, že mediologie 

či mediální studia jsou multidisciplinárním oborem, který musí reflektovat fakt, 

že „sociálníje pohlcováno mediálním.",... jde tedy o širokou komplexní syntézu. 

Každý učitel, který si zvolí tento obor, by měl rozumět fungování primárních, 

sekundárních, terciálních a kvartálních médií a být schopen zasadit jejich roli 

do širších politicko-ekonomických a sociálně-psychologických souvislostí." 

(Volek 2007;25). 

V nynější výukové praxi realizované mediálně neaprobovanými pedagogy 

je pochopitelné, že každý pedagog, kterému bude v učebním plánu jeho 

předmětu přiřknuta mediální výchova, bude vycházet z úzké odborné profilace 

svého předmětu, což by mohlo mediální vzdělávání žáku výsledně spíš tříštit 

než mezioborově integrovat. Zmiňovaný Jan Volek se domnívá, že i když záměr 

postavit novou vzdělávací koncepci na základních a středních školách 

na kreativitě samotných učitelů je dobrý, tak že v případě mediální výchovy jsou 

přehlíženy jejich reálné možnosti, že jim zatím chybí základní referenční rámec 

v oblasti mediální kultury. (Volek 2007) Tato situace není nijak překvapivá, 

avšak v uplynulých dvou letech se objevily podpůrné projekty a proškolovací 

iniciativy v oblasti mediálně-výchovného působení, které mají ambici tuto situaci 

změnit. 

5.1 Systémový projekt pilot G 

První iniciativou na podporu školské reformy v České republice, 

a tedy i zařazení mediánní výchovy do výuky byl pilotní projekt realizace RVP 

G na šestnácti gymnáziích z celé České republiky. Tento projekt je řízen 
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Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze ( dále jen VÚP) a jeho náplní je 

tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů. Byl zahájen v září 2004 

a potrvá do září 2008. Projekt je obsahově i časově rozdělen na dvě etapy. 

První etapa, která probíhala od července 2004, se týkala tvorby školních 

vzdělávacích programů na pilotních školách za metodické podpory VÚP. Cílem 

této etapy bylo pomoci vybraným gymnáziím vytvořit vlastní učební plán 

podle nových vzdělávacích priorit a zdůraznit tak mimo jiné význam klíčových 

kompetencí ve vzdělání. 

Druhá etapa15 Pilotu G běžící od roku 2006 se týká ověřování ŠVP v praxi 

a právě její výstupy mají poskytnout ostatním učitelům metodický návod, 

jak postupovat při tvorbě a realizaci jednotlivých složek ŠVP, к čemuž byly 

zřízeny i speciální webové stránky16. Jedna z forem prezentace výsledků této 

pilotáže je Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. 

5.1.1 Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích 

Tento instruktážní materiál si klade za cíl poskytnout základní návod 

a užitečné rady pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Je pojímán 

konkrétněji než rámcový vzdělávací program, ale neobsahuje návod 

na realizaci mediálně výchovného vzdělávání. Jedná se spíše o obecný 

realizační rámec a odrazový můstek pro vzdělávací reformu na gymnáziích 

doprovázený příspěvky z praxe na pilotních gymnázií. Problematice 

průřezových témat je věnováno necelých pět stran. Je zde opět uvedeno 

doporučení neintegrovat témata pouze do jednoho předmětu a do jednoho 

ročníku a zdůrazněno, že v ŠVP musí být uveden přehled začlenění a forem 

realizace průřezových témat a jejich tematických okruhů a také, že musí být 

u každého průřezového tématu a jeho tematického okruhu uvedeno, v jakém 

ročníku, v jakém vyučovacím předmětu a jakým způsobem je realizováno 

(projekt, integrace do předmětu, samostatný předmět, kombinace těchto 

možností apod.).( VUP 2007) 

15 Tato etapa má být oficiálně ukončena v tomto roce. Na projekt Pilot G by měl navázat projekt Kurikulum 
G, který bude dále ověřovat čtyřletý cyklus fungovaní výuky podle ŠVP G a poskytovat konzultační 
a metodickou podporu gymnáziím. 

16 Na těchto stránkách je prezentováno všech šestnáct pilotních gymnázií a jejich zkušenosti s tvorbou 
ŠVP. Adresa tohoto portálu je:http://www.pilotg-gp.cz 
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Jednu instrukci obsaženou v Manuálu shledávám obzvláště užitečnou. 

Pilotním gymnáziím se údajně osvědčilo udělat nejprve jakousi „inventuru 

učiva", to znamená zjistila, co z náplně průřezových témat se už před reformou 

běžně vyučovalo a jakými metodami. (VUP 2007.) Tento postup může 

eliminovat případné zdvojení výuky, nebo naopak úplné vypuštění některých 

stěžejních témat. 

Pro inspiraci к zařazení průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP 

jsou spíše než tento manuál přínosnější vlastní školní vzdělávací programy 

jednotlivých pilotních gymnázií, které jsou publikovány na jejich webových 

stránkách. V charakteristice ŠVP těchto škol je vždy věnován prostor všem 

průřezovým tématům a formě jejich realizace a v osnovách je popsáno 

ve zkratce učivo, očekávané výstupy a jejich souvislost s příslušným 

průřezovým tématem. Konkrétní výčet učiva je však formulován velmi vágně 

a lze stěží říci, jestli naplňuje poslání a cíle mediální výchovy. Tak například, 

má-li být náplní hodiny četba novinových článků nebo shlédnutí filmu, záleží 

na míře analýzy a kritického rozboru, jestli je tato činnost slučitelná s mediální 

výchovou. Tyto informace však osnovy neposkytují. 

Srovnáme-li způsob implementace průřezového tématu Mediální výchova 

do ŠVP na všech šestnácti pilotních gymnáziích, najdeme mnoho společných, 

ale i odlišných prvků. 

Společným rysem všech pilotních ŠVP je převažující způsob realizace 

tohoto průřezového tématu formou integrace do vzdělávacích oborů český 

j azyk-lite ratura, základy společenských věd a dějepis, což odpovídá 

doporučujícím návrhům RVP G. Konkrétní tematické okruhy jsou rozloženy 

v každém ŠVP mezi tyto předměty mírně jinak, což dokládá individuální postup 

každého pilotního gymnázia. Ve většině případů také platí, že nejvíce látky 

připadlo na učitele českého jazyka a literatury. 

Druhou často volenou formou realizace je projektové vyučování, v rámci 

něhož je častá zejména tvorba školního časopisu. Výjimečně se vyskytne 

seminář či beseda zaměřené na mediální problematiku. 

Další shoda panuje v časovém rozvrhu výuky. Tematické okruhy jsou 

rozloženy téměř vždy do všech čtyř ročníků gymnázia s využitím disponibilní 

časové dotace zejména v případě projektového vyučování. 
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Variabilita nastává v případě integrace mediální výchovy do dalších 

školních předmětů, což vzbuzuje otázku, jak široce chápou autoři pilotních ŠVP 

a potažmo všichni zúčastnění učitelé mediálně výchovnou problematiku. 

Ilustrativní je příklad se zařazením průřezového tématu Mediální výchova 

do předmětu informatika či ICT. Většina škol tak činí alespoň v případě jednoho 

tematického okruhu. Vyskytují se ale i výjimky, které buď tyto dvě oblasti v ŠVP 

vůbec nespojují, anebo je naopak propojují v rámci všech tematických okruhů. 

Několikrát jsem se setkala se zařazením tematického okruhu Účinky a vliv 

médií do matematiky, což může poukazovat na značně poučený přístup 

к mediální problematice, jejíž nedílnou součástí by mělo být poučení o analýze 

a zpracování dat v různých reprezentacích, o statistice a pravděpodobnosti. 

Otázkou však zůstává, zda-li dotyčný učitel matematiky uvede tuto látku 

do širšího mediálního kontextu, nebo zda pouze příslušné učivo dostane 

nálepku „mediální výchova". Podobným případem je poměrně častý výskyt 

cizích jazyků jako integrujících předmětů. Učitel angličtiny či němčiny pak může 

použít cizojazyčný novinový článek pouze jako didaktickou pomůcku pro výuku 

jazyka, nebo s ním může nakládat také jako s mediálním sdělením. 

Spíše výjimkou je výskyt předmětů jako je výtvarná výchova, hudební 

výchova či zeměpis, které figurují na několika pilotních gymnáziích v rámci 

projektové realizace mediální výchovy, což poukazuje na kreativnější pojetí 

v oblasti její produktivní náplně, ale jako smysluplný může být takovýto projekt 

opět pouze v případě systematicky reflektované mediální produkce. To samé 

lze říci o ojedinělé integraci do předmětu fyzika, kam nesporně lze zařadit téma 

Odraz oboru fyziky v médiích či některé technické vynálezy související 

s vývojem mediálních technologií. Spíše jako kuriozitu pak považuji ojedinělé 

zařazení průřezového tématu Mediální výchova do předmětu jako je tělesná 

výchova, i když nepochybuji, že skutečně mediálně gramotný a důvtipný učitel 

by mohl výukově využít možná i takto zdánlivě s mediální problematikou 

nesouvisející obor. 

Porovnání ŠVP jednotlivých gymnázií participujících na projektu Pilot G je 

sice zajímavou sondou do reformní kuchyně těchto gymnázií, ale o skutečné 

podobě výuky mediální výchovy na těchto školách se příliš nedovídáme, 

tak jako bychom se pouze z osnov nedověděli nic o kvalitě realizace 

kteréhokoli jiného předmětu. Podařilo se mi však získat konkrétní 
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příklady uchopení průřezového tématu Mediální výchova těmito pilotními 

gymnázii, a protože řada z nich je z hlediska cílů této vzdělávací oblasti, 

a to i podle samotného tvůrce koncepce mediální výchovy Jana Jiráka, značně 

diskutabilní, použila jsem je jako součást empirického šetření ve třetí části této 

diplomové práce věnované přístupu učitelů к cílům mediální výchovy. 

Na závěr této kapitoly zařazuji ukázku začlenění průřezového tématu 

Mediální výchova na pilotním Gymnáziu F.X. Šaldy, které je zařazeno 

do Manuálu pro tvorbu ŠVP na gymnáziích jako inspirativní ukázka „dobré 

praxe". 

Mediální 
výchova 

Vyšší ročníky osmiletého gymnázia 
Čtyřleté gymnázium 

Kvinta/1 Sexta/2 Septima/3 Oktáva/4 

Média a 
mediální 
produkce 

INT/ČJ 
PRO 

INT/ČJ, ICT 
PRO (P*) 

INT/ČJ, ICT 
PRO (P*) PRO 

Mediální 
produkty a 
jejich významy 

INT/ČJ 
PRO 

INT/ČJ, ICT 
PRO (P*) 

INT/ČJ, ICT 
PRO (P*) PRO 

Mediální 
produkty a 
jejich významy INT/ICT.VV INT/ICT,VV 

Uživatelé INT/ZSV INT/ZSV Uživatelé 

INT/PRO/ZSV INT/PRO/ZSV PRO Účinky mediální 
produkce a vliv 
médií 

INT/PRO/ZSV INT/PRO/ZSV PRO 

Role médií 
v moderních 
dějinách 

PRO/D,ZSV 

Legenda: INT -integrováno OV-Občanská výchova D-Dějepis 
PRO-projekt W-Výtvarná výchova ZSV-Základy společenských věd 
ČJ -Český jazyk HV-Hudební výchova 
ICT- Informační a komunikační technologie 
P*- po vytvoření materiálního zázemí škola uvažuje o zavedení samostatného předmětu 

Tabulka č.2: Začlenění průřezového tématu Mediální výchova v ŠVP pilotního 
Gymnázia F.X. Šaldy (VUP 2007;72) 
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5.2 Systémový projekt Metodika 

Další systematickou podporu pedagogům při realizaci školské reformy 

poskytuje systémový projekt Metodika realizovaný opět VÚP. Hlavním 

prostředkem této podpory je internetový metodický portál, na kterém je 

průběžně aktualizována databáze recenzovaných metodických příspěvků 

reformní výukové praxe, ale i řada čistě teoretických článků.17 Díky tomuto 

portálu a jeho zdařilé propagaci se podařilo vytvořit místo veřejné diskuse 

a zpětné vazby s možností flexibilně reagovat na potřeby probíhající reformy. 

Součástí tohoto portálu je i rubrika Mediální výchova, rozdělená na sekce 

Teorie, Praktické náměty, Zajímavosti a odkazy. Pro výuku mediální výchovy 

představují zejména praktické náměty užitečnou inspiraci. Dá se říct, že každý 

učitel, který má možnost se na pár minut připojit к internetu, zde může najít 

konkrétní ukázky hodin mediální výchovy sledující skutečné cíle vedoucí 

к mediální gramotnosti, což se autorům a recenzentům těchto příspěvků daří 

naplňovat. Je zde rozvedena výuková náplň tematických okruhů mediální 

výchovy včetně návrhu, ve kterých ročnících ji vyučovat, a pro každé téma je 

popsána teoretická i dovednostní část výuky. 

Mezi konkrétními výukovými náměty najdeme redakci školního 

internetového časopisu, odhalování principů vytváření hlavního televizního 

zpravodajství, aktivní práci s dokumentárním filmem, identifikaci věrohodného 

inzerátu, trénink pro získávání a ověřování informací z různých informačních 

zdrojů, odhalování stereotypů v médiích a mnoho dalších.18 Silnou stránkou 

těchto výukových příkladů je metodika jejich zpracování. Autoři většinou 

zohledňují vývojovou strukturu vyučovací hodiny od motivace přes realizaci 

směrem к reflexi probrané látky a doplňují tento popis pracovními listy 

pro studenty a rozšiřující literaturou19. Jednotícím prvkem těchto ukázek je 

profilová tabulka udávající základní výukové parametry každé publikované 

aktivity. Její hlavní přínos spatřuji v možnosti rychlé orientace pro učitele. 

Pro úplnost bych к uvedeným parametrům přidala položku „Vstupní informace", 

17 Projekt má i řadu dalších výstupů jako jsou sborníky, diskusní fóra, propagace reformy atd. Termín 
realizace projektu Metodika je stanoven od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2008. Webová adresa tohoto portálu je 
www.rvp.cz. 

18 Posláním stránek je publikovat i příklady dobré praxe navržené učiteli, řada příspěvků však pochází 
z dílny odborníků na mediální studia či různých neziskových organizací. Uceleným projektům 
některých z těchto organizací se věnuji na dalších stránkách této diplomové práce. 

19 Pro ilustraci zařazuji ukázku aktivity zaměřené na téma politická reklama jako přílohu číslo dvě. 
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která by vyjadřovala, co by měl žák před realizací dané aktivity znát. Vzor této 

tabulky jsem si vypůjčila pro demonstraci zmiňovaných výukových parametrů 

doplněnou stručným shrnujícím komentářem každé charakteristiky. Ačkoliv jsou 

příspěvky obsahově různé, dají se v nich vysledovat určité znaky, 

charakteristické pro výuku mediální výchovy obecně: 

Stupeň vzdělávání 

a období vzdělávání 

Řada aktivit, které jsou zařazeny pod RVP G je 

aplikovatelná i v rámci RVP Z a naopak, je pouze 

na příslušném pedagogovi, aby látku adaptoval 

věku studentů. Autoři vždy uvádějí informaci, pro 

jaký stupeň vzdělávání je aktivita koncipována. 

Dílčí cíle dané aktivity Dílčí cíle jsou často popisovány v rovině postojů 

a hodnot, což naplňuje formativní poslání 

mediální výchovy. Formulovány jsou za pomoci 

aktivních sloves : žák reflektuje pocity...,prohloubí 

empatii..., uvědomí si osobní hodnotový žebříček, 

zaujme postoj...,atd. U každé aktivity jsou 

popsány podobným způsobem také znalostní 

cíle. Někdy jsou v této souvislosti rozpracovány 

také rozvíjené klíčové kompetence. 

Integrace 

vzdělávacího obsahu 

z jiných vzdělávacích 

oborů, resp. 

průřezových témat 

Na této charakteristice je vidět, jak jen málokdy 

vystupuje mediální výchova úplně izolovaně, 

častá je její provázanost s dalšími průřezovými 

tématy, jako je výchova v evropských a 

globálních souvislostech a osobnostní výchova. 

Figurují zde integrující vzdělávací obory různého 

druhu, například i fyzika. Pro přehlednost bývá 

uveden i příslušný tematický okruh a konkrétní 

téma látky. 
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Didaktická povaha 

příspěvku 

V této charakteristice jsou uvedeny základní 

didaktické postupy uplatnitelné ve výuce. Její 

obsah se částečně překrývá s vyučovacími 

metodami. Autoři zde uvádějí například reflexi 

shlédnutého filmového dokumentu, diskusi, 

námět na projekt, interaktivní výukovou aktivitu, 

osvojení určité dovednosti apod. 

Organizační forma 

výuky 

Téměř ve všech návrzích figuruje skupinové 

vyučování, které je vhodné pro kooperativní a 

diskusní atmosféru, jíž by mediální tematika měla 

vyvolávat, to však také přináší zvýšené 

koordinační a moderátorské nároky na učitele. 

Vyučovací metoda V návaznosti na to, co bylo řečeno, převažují 

aktivizační výukové metody.: skupinové diskuse, 

brainstorming, rolové hry atd. 

Předpokládaný časový 

nárok 

Časový nárok výukových příspěvků se pohybuje 

v rozsahu jedné, ale i tří hodin, což už je většinou 

na hranici časových dispozic učitelů. 

Pomůcky Materiální stránka může být problematickým 

prvkem realizace příspěvků ve školách. Pomůcky 

typu internet, počítače, DVD přehrávač, projektor, 

plátno, notebook, powerpoint nemusí být vždy 

dostupné. Na druhou stranu v řadě příkladů stačí 

pouhé Xerokopie. 

Informační zdroje Ve většině případů je zde uvedena relevantní 

rozšiřující literatura a příslušné internetové odkazy. 

Tabulka č. 3: Shrnutí výukových charakteristik praktických námětů na realizaci 
mediální výchovy na gymnáziích publikovaných na metodickém 
portálu RVP. 
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Metodický portál RVP má díky své interaktivitě a možnosti 

celorepublikového účinku výjimečné postavení mezi podpůrnými reformními 

projekty. Soudě podle návštěvnosti jeho stránek, která se pohybuje v řádu tisíců 

týdně, je veřejností stále využíván a zatím mu nehrozí upadnutí do virtuální tmy. 

Je to však stále projekt, který je provozovaný státní institucí pověřenou přímo 

MŠMT, a jako takový má velmi dobré realizační zázemí. Sebelepší virtuální 

prezentace však nemůže nahradit ucelený výukový manuál, či dokonce přímou 

fyzickou účast na reálné, dobře pojaté školící iniciativě. V současnosti existuje 

už několik akreditovaných projektů na podporu výuky mediální výchovy, 

vytvořených nestátními organizacemi. 

5.3 Partners Czech, o.p.s.- projekt Rozumět médiím 
Nejkomplexnější iniciativa na podporu mediální výchovy v České 

republice je projekt „Rozumět médiím-mediální výchova pro učitele", realizovaný 

obecně prospěšnou společností Partenrs Czech. Jejich oficiálně deklarovaným 

cílem je zprostředkovat učitelům znalosti o fungování médií a napomoci jim 

osvojit si potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by 

u svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti. Záměrem autorů je 

také vytvořit nový vzdělávací systém s interaktivní metodikou, využitelnou 

na základních a středních školách. 

Šíři záběru tohoto projektu dává tušit už spektrum přizvaných odborníků 

a metodiků podílejících na vzniku jednotlivých výstupů. Figurují v něm lidé 

z oblasti mediálních studií, z kateder pedagogiky, politologie, žurnalistiky, 

z neziskových organizací, ale i vysloveně médií. Hlavním partnerem projektu je 

Centrum pro mediální studia UK FSV, které stojí z valné části i za oficiální 

koncepcí mediální výchovy v pojetí VÚP.20 

Mezi hlavní výstupy projektu patří metodická příručka obsahující texty 

a lekce pro hodiny mediální výchovy, multimediální CD-ROM s obrazovými 

a zvukovými materiály pro výuku, vzdělávací program pro učitele v podobě 

dvoudenních školení uskutečňovaných po celé České republice a nabídka 

diskusních bloků s mediálním odborníkem přímo ve školách. 

20 Odborným garantem tohoto projektu je několikrát již zmiňovaný mediální teoretik Jan Jirák, který je 
autorem průřezového tématu mediální výchova pro RVP, což zaručuje realizaci mediální výchovy 
jistou dávku koncepční kontinuity. 
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Vzhledem к rozsahu tohoto projektu, jehož hlubší rozbor by vydal 

na samostatnou diplomovou práci, se zaměřím pouze na analýzu úvodního 

dvoudenního školení, které proběhlo od roku 2006 ve všech krajích České 

republiky, a má tak tímto dosahem reálný potenciál ovlivnit v celorepublikovém 

měřítku průběh implementace mediální výchovy do výuky na českých 

gymnáziích. Na důkaz autenticity tohoto rozboru podotýkám, že jsem se ho 

zúčastnila. 

5.3.1 Úvodní školení projektu Rozumět médiím 

Toto dvoudenní školení je koncipováno jako úvod do problematiky médií 

prostřednictvím sekvence přednášek, herních aktivit, projekcí a diskusí. Vede 

ho lektor Marek Mičienka ze společnosti Partners Czech, dlouhodobě se 

zabývající didaktikou občanské nauky a společenských věd. V průběhu školení 

má často zhruba hodinový vstup i pozvaný odborník z mediální praxe. 

Podíváme-li se na konkrétní tematiku, kterou autoři vybrali jako 

nejvhodnější pro uvedení učitelů do problematiky světa médií, nepřekvapí volba 

témat, kterými jsou zpravodajství a reklama. Obě dvě takto široce pojatá témata 

se vztahují ke všem tematickým okruhům mediální výchovy v RVP 

a nevsugerovávají potenciálním frekventantům školení konkrétní aprobační 

předpoklad. Nicméně většina účastníků jsou učitelé českého jazyka, základů 

společenských věd a dějepisu, kteří průřezové téma mediální výchova 

do obsahů svých vyučovacích předmětů nejčastěji aplikují. Učitelé se mohou 

blíže seznámit zejména s vědomostní oblastí mediální výchovy, a to jak s její 

společenskovědní tak také médiovědní stránkou. Z uvedeného vyplývá, že toto 

školení je převážně analytické povahy. 

Na úvod bych chtěla zdůraznit prostorově-organizační stránku průběhu 

školení. Ačkoli přednáškové pasáže se blíží frontální výuce, účastníci sedí 

v kruhu, čímž je vytvořena prostorová konstelace ideální pro diskusi a realizaci 

interaktivní výuky, což ještě umocňuje lektor, který se pohybuje v prostoru 

značně dynamicky. Pro učitele může pak být inspirativní i tato stránka průběhu 

celého školení. I když jsem si vědoma toho, že takováto organizační forma 

výuky není vždy beze zbytku přenositelná do školních tříd, pro mnoho témat 

mediální výchovy se jeví jako velmi příhodná. 
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Následující řádky věnuji rozboru některých aktivit tohoto školení, 

které komentuji hlavně z perspektivy jeho využitelnosti ve výuce mediální 

výchovy na gymnáziích. 

Na začátku probíhá obligátní představovací kolečko, po kterém následuje 

jako „ice breaker" první aktivita, do níž už vstupuje mediální tematika, a která je 

velmi dobře aplikovatelná i ve školní výuce. Jedná se v podstatě o vzájemné 

zjišťování televizního diváckého chování formou uvolněného krátkého 

dotazníku nazvaného Mediální seznamka, který si může každý učitel 

zkonstruovat sám. Otázky typu, zda-li respondent chodil spát v dětství 

po večerníčku, jsou dostatečnou zárukou „prolomení ledu". 

Další, již vážnější mediálně analytickou aktivitou tohoto školení je 

vyjmenovávání rolí, významů a účinků, které s médii můžeme asociovat. 

Nejdříve jsou na tabuli napsány návrhy znějící z publika a až poté je lektor 

taxativně doplňuje. Postup, kdy se nejdřív daný problém snaží zodpovědět 

posluchači a až pak je korigován „odborníkem", je příznačný pro celé toto 

školení a je také velmi dobře využitelný ve školní výuce. Zvláště pro mediální 

výchovu platí, že žáci mohou být v jistých okamžicích většími experty než sami 

učitelé. Odborník na slovo vzatý David Buckingham přímo říká, že: „Na rozdíl 

od řady jiných předmětných oblastí představuje mediální výchova předmět, 

do něhož si už studenti přinášejí obrovský objem předcházejícího vědění, 

v jistém smyslu už jsou experty. (Buckingham 1998;35) Tento aspekt však 

nemůže být přeceňován. Dá se očekávat, že dovednosti studentů budou 

poměrně slušné při analýze reklam či zábavných pořadů, s nimiž mají značnou 

zkušenost, ale zřejmě budou slabší při analýze zpravodajství či publicistických 

pořadů. 

Vrátím-li se к výčtu různých významů médií, je zajímavé pozorovat 

hodnotící tendence v odpovědích dotazovaných. Zatím co odborník je popisuje 

na úrovni neutrálních charakteristik : média jsou zdrojem informací, významnou 

náplní volného času, výchovným prostředkem, média strukturují čas, ovlivňují 

vztahy, jsou spojena s rituály atd., řada laiků použije emotivně podbarvené 

výrazy: média jsou „časožrouť, „vymejvač mozků", skvělá zábava atd. Daleko 

markantnější je pak tento rozdíl v hodnocení konkrétních pořadů. Na tomto 

rozdílu se dá poukázat na pedagogický princip, který by měl učitel mediální 

výchovy respektovat a který také zmiňovaný lektor důsledně dodržoval. Tímto 
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principem je určitá apriorní nezaujatost a neutralita v posuzování názorů 

druhých lidí, ale i médií. Nesleduji tímto postojem nutnost odřeknutí se vlastního 

názoru, ale spíš eliminaci situací, ve kterých se učitel pohoršuje nad nějakým 

oblíbeným pořadem studenta, aniž by tento svůj názor podepřel rozumnými 

argumenty. Jaroslav Valůch v této souvislosti hovoř o vyhraněném přístupu 

z negativní perspektivy, který nazývá ortodoxie. Touto ortodoxií míní takový 

přístup к médiím, který je považuje za apriorně špatná, kdy jedinou záchranou 

před nimi je se obrnit znalostmi o podstatě tohoto zla: „Pokud budeme 

к mediální výuce přistupovat jako к civilní obraně, je celkem jisté, že studenti 

nás vypnou a budou naše varování brát jako další paranoidní projev 

dospělých, kteří ničemu nerozumějí. Nemůžeme přistupovat к mediální výuce 

ortodoxně s cílem „zlepšit mediální vkus studentů". (Valůch 2007;8) 

Jedna z dalších aktivit školení se vztahuje к otázce objektivity 

ve zpravodajství. Lektor využil toho, že většina přítomných učitelů pravidelně 

sleduje zpravodajství a vyšel tak z jejich dosavadní zkušenosti a znalostí. 

V moderních vyučovacích postupech se coby jedné z pedagogických technik 

využívá modelu E-U-R (evokace-uvědomění si významu-reflexe), přičemž jeho 

první fáze, nazvaná evokace, je předstupněm následujících kognitivních aktivit. 

Evokace, jednoduše řečeno, znamená zjistit, co žáci a studenti o daném tématu 

už vědí a přizpůsobit tomu průběh následujícího vzdělávacího procesu. 

„V případě mediální výchovy jde o postup více než smysluplný, neboť od tohoto 

každodenního „praktického vědění" se odvíjí všechny další otázky, včetně 

efektivity následně zvolených vzdělávacích strategií a vztahu této úrovně 

„každodenního vědění" ke konceptualizovanému a abstraktnímu vědění 

akademickému.,, ( Plášek, 2004; 10) 

V hodnocení objektivity zpravodajství je klíčová schopnost odlišit fakt 

od názoru. Jako trénink této dovednosti lektor zvolil aktivitu hledání hodnotících 

výroků v novinových článcích a porovnávání reportáží na stejné téma 

v provedení různých televizních stanic. Učitel může tuto aktivitu realizovat 

s žáky za pomoci audiovizuálních materiálů z CD-ROMu Rozumět médiím, 

nabízí se však také varianta využití vlastního záznamu aktuální reportáže. Chci 

tím poukázat na výraznou výhodu, se kterou může učitel mediální výchovy vždy 

pracovat, a tím je využití aktuální tematiky. Nakonec každý z nás zbystří 

rychleji, má-li zpracovávat informaci s aktuálním nábojem. К využití momentu 
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aktuálnosti se také přidružuje moment kontroverznosti, s kterým může mediální 

výchova pracovat v podobném duchu. Na zmiňované aktivitě se dá také 

demonstrovat jedna ze základních metod mediální výchovy, analýza textového 

či audiovizuálního materiálu, jejímž hlavním cílem je vést žáky к samostatnému 

přemýšlení а к diskusi o různých pohledech na tentýž materiál.( Mičienka 2006) 

Pojem objektivita se netýká pouze slovního sdělení, ale i toho obrazového. 

Dnes se často tvrdí, že naše kultura se čím dál víc posouvá od kultury jazyka 

ke kultuře obrazu, což se jistě odráží i ve vnímání dnešních mladých lidí. Tuto 

stránku zohlednil lektor poukazem na techniky manipulace se zdánlivě 

autentickou zpravodajskou fotografií. Zde se nabízí možnost rozšířit výuku 

mediální výchovy do oblasti produktivní tzv. „dělání médií." Studenti si sami 

mohou vyzkoušet z nepatrného dýmu na fotografii udělat „požár století" 

či z jedné tlející větve „globální expanzi kůrovce". Realizace této aktivity sice 

vyžaduje počítače a příslušné softwarové vybavení, ale v koordinaci s výukou 

informatiky může být realizovatelná snadno. 

Žurnalistická tematika je na tomto školení prezentovaná jako velmi nosná 

pro aplikaci aktivizačních výukových metod. S trochou kreativity si každý učitel 

může vymyslet nějakou rolovou hru sám21. Na popisovaném školení jich 

proběhla celá řada. Jedna z nich spočívala v simulaci práce redakčního 

zpravodajského týmu. V každé skupině jsou dva domácí zpravodajové, dva 

zahraniční a jeden sportovní zpravodaj. Žáci mají pak podle kritérií výběru, 

která přisuzují jednotlivým televizním stanicím, sami vybrat pořadí zpráv 

z nabídnutého výběru. Ideální je, když posléze mohou žáci zhlédnout reálné 

pořadí vybíraných zpráv z televizního záznamu.22 

Samostatnou kapitolou mediálních studií je problematika etičnosti 

mediálních sdělení všech druhů. Obzvláště dnešní mládež vyrůstá v době 

bezprecedentní bulvarizace médií, což má svou vazbu na jejich komerční 

podstatu. Účastníkům školení je tato problematika zprostředkována přednáškou 

a diskusí o etickém kodexu novinářů, televizních stanic a projekcí eticky 

kontroverzních reportáží, po kterých následuje opět diskuse. Následující aktivita 

na toto téma byla založena opět na rolové hře. Její náplní je vcítit se do role 

21 V příručce Rozumět médiím je celá řada herních aktivit s mediální tematikou. Učitelé se dnes mohou 
inspirovat i řadou dalších literárních titulů zaměřených na aplikaci her do výuky. Vhodná je v tomto 
kontextu již zmiňovaná publikace: PIKE,G., SELBY,D. Globální výchova. Grada.1994, 320s. 

22 Pracovní list s touto aktivitou je zařazen do této práce jako příloha číslo tři. 
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redaktora televizního zpravodajství a rozhodnout, zda-li jsou nabízené 

informace z etického hlediska vhodné pro publikování, či ne. Hraní rolí tedy 

vystupuje jako velmi častá metoda výuky mediální výchovy. V této metodě žáci 

přemýšlejí a jednají v určených rolích, hrají konkrétní situace, vztahující se 

к probíranému tématu. „Tím, že se prakticky ztotožní s rolí, kterou hrají, učí se 

přemýšlení v „kůži druhého", hledají argumenty postavy, kterou by třeba 

ve skutečnosti nechápali. Hraní rolí umožňuje rozvíjení představivosti 

a kritického myšlení, podporuje vyjadřování názorů a pomáhá rozvíjení 

empatie."( Mičienka 2006;19) 

V rámci tématu prvního dne školení byl přizván novinář ze zpravodajské 

redakce televize Prima, který poměrně otevřeně hovořil o principech fungování 

komerční televize a o zákulisí zpravodajské tvorby. Vnímavý učitel si z tohoto 

vstupu musel odnést poznatek, že obohacení mediální výchovy zkušenostmi 

odborníka přímo z mediální praxe je mimořádně efektní i efektivní způsob 

nasměrování pozornosti studentů к zamyšlení nad médii a mediální produkcí. 

Ne do všech škol se dostanou novináři z televizních stanic s celoplošným 

vysíláním, ale zajímavé zkušenosti mohou mít jistě i pracovníci regionálních 

médií. Podstatné je, že se dá předpokládat, že studenti budou přistupovat 

к profesionálovi přicházejícímu z reálného světa médií se zvýšenou pozorností 

ve smyslu úsloví „šedá teorie, zelený strom života." 

Deklarovaným cílem prvního dne tohoto školení, je pomocí různých aktivit 

ukázat, že zpravodajství není a ani nemůže být věrným odrazem reality, 

ale že jde o výsledek vysoce selektivní a rutinní práce. Z mého pohledu je tento 

cíl naplněn vrchovatě, ještě bych ho explicitně rozšířila o rovinu metodickou, 

která je silnou stránkou celého školení a představuje rozhodně samostatnou 

cílovou kategorii, což platí i pro náplň druhého dne, věnovaného reklamě 

a rozboru konkrétních přesvědčovacích technik, které reklama používá. 

Reklama je obecně považovaná za vděčný námět výuky mediální výchovy. 

Studenti s ní mají značnou zkušenost a neměl by být takový problém upoutat 

jejich pozornost. Že se jedná o pro studenty atraktivní téma zdůraznil 

a rozpracoval i školící lektor. Kromě úvodního rozčlenění reklamy na komerční, 

politickou a sociální pracoval hlavně přímo s audiovizuálním reklamním 

materiálem, na kterém postupně učitelé sami identifikovali základní 

přesvědčovací techniky. Reklamní tematika je vhodná pro řešení problémových 
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situací s využitím spontánního učení, které by mělo být jedním z pilířů výuky 

mediální výchovy obecně. Za spontánní procesy učení bývají považovány ty, 

které vycházejí ze skutečnosti, že poznávání a učení je přirozenou aktivitou 

člověka. Učení je chápáno jako zkoumání nebo řešení problémů, které nás 

zajímají a dotýkají se našeho každodenního života. Při výuce se proto klade 

důraz na procesy objevování a předkládání problémových a polemických 

zadání. Zdůrazňuje se použitelnost, užitečnost a potřebnost získání daného 

poznatku pro život. „Praktický dopad získaných znalostí a dovedností si navíc 

může žák ověřit při své každodenní zkušenosti s médii. " (Mičienka 2006,-16). 

V literatuře jsou uváděny tři základní předpoklady úspěšného spontánního 

učení: „dobrovolná koncentrace na učivo (motivace), dobrovolná a opakovaná 

práce s učivem (opakování) a dobrovolné obnovení koncentrace na učivo 

po přerušení činnosti ( udržení pozornosti)." ( Kret 1995;52) Ačkoli tyto principy 

pracují z velké části s vývojově a věkově podmíněnými rozdíly mezi učiteli 

a žáky, které v případě vyšších stupňů gymnázia nejsou už tak markantní, 

dobrovolnost a spontánní zájmem nepochybně facilitují učení bez ohledu 

na věk. 

Na školení Partners Czech proběhla celá řada aktivit pracujících 

s reklamní tematikou. Jedna z nich spočívá v napodobení práce reklamní 

agentury. Čtyřčlenná skupina se snaží naplnit reklamní zadání a vymyslet 

originální scénář pro reklamu. Na této aktivitě se dají demonstrovat další 

principy a techniky výuky mediální výchovy mající širší využitelnost. V první 

řadě je to kooperace a práce v realizačním týmu. Soudě podle mé hospitační 

zkušenosti, kooperativní dovednosti dnes řada učitelů považuje za vzdělávací 

prioritu a snaží se je ve školách rozvíjet. Kooperativně by však měl být laděn 

i vztah učitel žák. I dotyčný lektor v průběhu skupinových aktivit obcházel 

průběžně všechny skupiny, usměrňoval diskuse, zdůvodňoval vhodná řešení, 

ale bez váhání dal slovo komukoliv z účastníků. 

Kreativní metodou využívanou už zdaleka nejen reklamními agenturami je 

metoda brainstormingu, která byla také součástí realizované aktivity. Tato 

metoda bývá popisována jako volné prezentování nápadů, postřehů a asociací 

к přednesenému problému nebo pojmu. Nápady v průběhu zápisu nejsou 

hodnoceny, až na závěr se utřídí a jsou předmětem diskuse. Metoda má své 

pevně stanovené zásady, které je nutné dodržovat: „Musí být přijaty a zapsány 

44 



skutečně všechny nápady, nikdo by neměl pozitivně ani negativně komentovat 

nápady druhých, účastníci by měli být vyzváni a povzbuzováni к sdělování 

nápadů, přestože si nejsou jisti jejich hodnotou, je povoleno těžit z nápadů 

jiných a rozvíjet je" ( Pike 1994; 33) 

Produktivní rozměr „hry na reklamní agenturu" může být rozšířen realizací 

navrženého reklamního scénáře s využitím audiovizuální techniky. 

Z hlediska cílů mediální výchovy považuji za obzvláště vydařenou aktivitu 

nazvanou Uvádění reklam na pravou míru. Reklamy často operují s nereálnými, 

většinou idealizovanými životními motivy. Pointa této hry spočívá v tom, že žáci 

nejdřív slovně a pak třeba i inscenačně transponují reklamní konstrukci 

do reality, čímž může být budován jejich zdravý nadhled nad reklamní sugescí 

a navíc má tato aktivita významný přesah do oblasti osobnostně sociální 

výchovy, která se ostatně prolíná veškerou interaktivní výukou. 

Další výrazné téma školení se týkalo regulace reklamy. V rovině 

legislativní byl věnován prostor Zákonu o regulaci reklamy, v rovině dozorující 

Arbitrážní komisi Rady pro reklamu a konkrétním kauzám, které tato komise 

řešila. Ačkoli představa rozboru litery zákona při výuce na gymnáziích je 

přehnaná, tak určité povědomí o nástrojích reklamní sdělení regulujících by žáci 

mít měli. К tomuto tématu se vázala i strukturovaná diskuse o etičnosti 

či neetičnosti konkrétních kontroverzních reklam, která představuje další 

univerzálně využitelnou metodou pro výuku mediální výchovy. Jde o jednu 

z forem diskuse, ve které je pevně stanovený scénář, na jehož začátku stojí 

nějaké kontroverzní téma. Účastnící vyhledávají argumenty pro a proti 

a obhajují je před ostatními. V závěru by mělo dojít к určitému názorovému 

kompromisu všech zúčastněných stran.(Mičienka 2006) 

Samostatný prostor byl vyhrazen otázce měření sledovanosti, od které se 

rozložení reklam v televizi odvíjí. Kromě sociologické perspektivy může být, 

zvláště pak pro exaktněji orientované žáky, vzpruhou matematická stránka této 

problematiky tj. peoplemetrie (práce s grafem sledovanosti, statistické výpočty 

atd). Lektor v této souvislosti poukazoval na možnost přispění к výuce tohoto 

tématu případného účastníka dlouhodobých výzkumů sledovanosti z řad 

studentů, což opět zobecněno, rovná se, nechrne hovořit studenty, zvláště mají-

li s něčím přímou zkušenost. 

45 



Na dotyčném školení nechyběl ani vstup týkající se cílů mediální výchovy. 

Podle Marka Mičienky jde o to, aby student pochopil, že mediální obsahy 

nejsou prostým odrazem reality, že mají manipulativní tendence a že média 

obecně fungují na přesně definovatelných principech. Společným jmenovatelem 

těchto cílů je kritický odstup, který je nutným předpokladem zproblematizování 
médií a mediálních sdělení studentům. 

Logickým předpokladem mediálního „zgramotňování" studentů je mediální 

gramotnost jejich učitelů. Popisované školení, jehož průběh jsem použila 

k rozvedení některých výukových aspektů mediální výchovy, je dle mého 

názoru velmi zdařilým prostředkem, jak učitelům к této gramotnosti dopomoci. 

Jinými slovy řečeno, projde-li učitel tímto školením v rovině cílů a náplně hodin 

mediální výchovy, nemůže odejit nepoučen. Některé metodické postupy 

z tohoto školení jsou navíc využitelné v mnohem širším měřítku než jen 

v hodinách mediální výchovy. Jediné, co bych si dovolila tomuto školení 

vytknout, je absence problematiky „průřezovosti" tématu mediální výchova 

a vzhledem к nespornému pedagogickému umu lektora, málo důrazné 

poukazování na aplikované metodické postupy, které ovšem vnímavý učitel 

musel reflektovat. Chyběla mi tam také vize do budoucna, týkající se mediální 

výchovy na našich školách. 

Jako epilog této kapitoly si proto dovolím takovouto vizi vypůjčit z jiného 

zdroje. Uvedu zde sice poněkud kacířský, zato však realistický názor, do jisté 

míry negující mnohé z toho, co bylo řečeno. Pomineme-li liberálnější představu, 

která chce mediální vzdělávání a technologie využít jako prostředek rozvoje 

kreativity studentů, snaží se mediální výchova naočkovat mladým lidem 

protilátky proti manipulativnímu vlivu mediálních sdělení. Tento „vakcinační 

záměr" dává mediální výchově výrazné kriticko-obranářské vyznění, nabízí se 

otázka, jak dalece naplnitelný tento záměr může být. Mediální odborník Jaromír 

Volek se domnívá, že s mediální výchovou jsou u nás spojována značně 

nerealistická očekávání. Poukazuje na výzkumy v USA a ve Skandinávii, 

které ukazují, že: Děti, které prošly procesem zvyšování mediální gramotnosti, 

jsou sice v dané oblasti kompetentnější, tj. informovanější, ale jejich odolnost 

vůči manipulativnímu působení reklamy či propagandy není o moc vyšší 

než и dětí, které tímto vzděláváním neprošly. Kultivující efekty se u nich 

projevují především na úrovni kognitivní, znalostní. V situaci, kdy je dětské 
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publikum vystaveno emocionálně manipulativnímu tlaku, ukazuje se být stejně 

bezbranné jako tzv. neškolená populace. Není přitom třeba zdůrazňovat, 

že drtivá většina masových, mediálních komunikátů pracuje s emocemi 

jako s primární komunikační strategií. ( Volek 2004;26). 

Posláním společnosti Partners Czech rozhodně není spasit nové generace 

mediálních konzumentů a výše uvedená slova Jaromíra Volka by protagonisté 

tohoto projektu jistě bez váhání podepsali. 

Vzhledem к dalším výstupům celého projektu jako jsou CD-ROM a příručka, je 

tu možnost spontánní distribuce těchto materiálů, která může mít kvalitativní 

dopad na výuku mediální výchovy v širším měřítku, bez přímé účasti učitelů 

na školení. Tento druhý život projektu Rozumět médiím se do budoucna nabízí 

jako zajímavá problémová oblast. 
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5.4 Kritické myšlení, o.s. 

Dalším výrazným subjektem na poli výukové podpory pro učitele mediální 

výchovy je občanské sdružení Kritické myšlení23, které v rámci svého projektu 

Rovnováha realizuje mimo jiné i kurzy mediální výchovy pro učitele. 

Už samotným názvem se sdružení Kritické myšlení hlásí к stejnojmennému 

pedagogickému hnutí, o kterém padla v této práci zmínka již v souvislosti 

s kritickou gramotností. Hnutí vychází z předpokladu, že jsme často vedeni 

svými předsudky a že nás může osvobodit jazyk, pokud jsme schopni ho užívat 

rozumně a jasně. „To, co čteme nebo slyšíme, musí být často analyzováno 

a interpretováno a to, co říkáme a píšeme, potřebuje často vyladěníí, aby naše 

tvrzení byla jasná a aby se pevně opírala o srozumitelné cřů/cazy."(Koštálová 

2005,-12). Z této definice je patrné, že středobodem náplně mediální výchovy 

v pojetí Kritického myšlení je jazyková stránka mediálních komunikátů. Dalším 

specifikem pojetí mediální výchovy sdružením Kritické myšlení je jeho 

zaměření přímo na implementaci mediální výchovy do ŠVP, proto má také 

na jejich školeních velký prostor problematika „průřezovosti". 

5.4.1 Kurz mediální výchovy pro učitele 

V rámci konference zaměřené na praktickou realizaci průřezových témat 

jsem se zúčastnila školení na téma mediální výchova pod vedením lektorky 

Kritického myšlení o.s. Niny Rutové. Toto školení se neslo podobně jako to 

Partners Czech v duchu interaktivní výuky. Lektorka využívala podobné 

výukové metody, obdobné organizační formy výuky a pracovala rovněž 

s tzv. třífázovým cyklem učení. V aktivitách však nefigurovala audiovizuální 

technika. Přes výrazné jazykové zaměření tohoto kurzu se ho účastnili nejen 

učitelé českého jazyka, ale i základů společenských věd a dějepisu. 

Pozoruhodná byla účast dvou učitelů biologie. 

23 
V únoru 2000 získalo Kritické myšlení o.s. licenci pro mezinárodní vzdělávací program „Reading, 
writing for critical thinking", který poskytuje učitelům na všech stupních škol kursy dalšího vzdělávání, 
materiály a lekce, webovou stránku, informační síť a konzultační podporu. Učitelé v programu 
získávají konkrétní praktické metody, techniky a strategie, které se promítají i do pojetí výuky mediální 
výchovy v konceptu tohoto sdružení. 
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Na samém začátku školení proběhla „zahřívací" aktivita, při které se 

účastníci na výzvu lektorky sami rozdělili do skupin podle toho, které médium 

mají nejraději. Příznivci jednotlivých médií diskutovali o své volbě, poté vybraný 

mluvčí prezentoval argumenty každé skupiny. Podobně jako na školení 

Rozumět médiím je tato úvodní aktivita vhodnou inspirací pro učitele, 

jak od začátku realizovat výuku mediální výchovy aktivizujícím způsobem. 

Velký prostor byl na tomto školení věnován otázkám, proč zařazovat 

průřezová témata do výuky a kde se tato témata vůbec vzala. К odpovědím nás 

nechala dojít lektorka skupinovou aktivitou, a to prostřednictvím následujícího 

metodického postupu: 

1) Rozdělte se do skupin po šesti osobách. 

2) Každá osoba nechť si vybere jedno z šesti průřezových témat. 

3) Vezměte si do skupiny standardní noviny. 

4) Každý najděte v novinách texty týkající se vašeho průřezového tématu. 

5) Tyto texty vystříhejte a udělejte z nich hromádku. 

6) Po rozřazení textu vyhodnoťte vzniklou situaci. 

Na konci této aktivity ani v jedné ze skupin nezůstal žádný text z novin 

nezařazen. Lektorka nám mohla v několika větách převzatých z RVP jednoduše 

sdělit, že tato témata jsou zařazena do všeobecných vzdělávacích obsahů 

pro jejich „společenskou významnost a aktuálnost". Demonstrovat tuto 

aktuálnost takovýmto praktickým způsobem považuji za velmi zdařilý didaktický 

krok, který by měl být využit ve školách třeba při prezentaci průřezových témat 

studentům, přičemž použití novin přímo vybízí к zařazení této aktivity do výuky 

mediální výchovy. Nabízí se zde také otázka, zda-li studenti, kteří již jsou 

vzděláváni podle reformních učebních plánů vůbec o nějakých průřezových 

tématech vědí. Já jsem se orientačně ptala jen deseti studentů ze tří gymnázií, 

a těm pojem mediální výchova nic neříkal. 

Při zařazování výstřižků z novin docházelo často к patové situaci, kdy se 

o ně přetahovalo více zástupců jednotlivých průřezových témat. Tento moment 

velmi dobře ilustruje provázanost těchto témat mezi sebou, který lektorka 

znázornila graficky na tabuli za pomoci Vennových diagramů. Ty označují 

matematický jev průniku několika kružnic. Vennovy diagramy jsou také velmi 

dobře aplikovatelné na propojení mediální výchovy se školními předměty. 

Do průniku těchto dvou množin mohou i sami studenti zařadit konkrétní témata 
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z již probrané látky, která se týkají mediální výchovy. Zařadí-li učitel pro ilustraci 

do průniku množin dějepis a mediální výchova „vynález knihtisku" a „práci 

s dataprojektorem při hodinách dějepisu", dá se očekávat, že studenti sami 

doplní řadu dalších vhodných témat a činností. Tato aktivita může do jisté míry 

i změnit dosavadní vztah studentů к danému předmětu, dostane-li 

„zprofanovaný", pro studenty omšelý školní předmět nálepku něčeho 

„moderního". 

50 



VENNOVY DIAGRAMY 

Legenda: OSV -Osobnostní a sociální výchova EV-Enviromentální výchova 
VDO -Výchova demokratického občana MV-Mediální výchova 
MV-Multikulturní výchova ŠP-Školní předmět 
VMEGS-Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Graf č.2: Aplikace Vennových diagramů na průřezová témata 
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Dalším tématem školení bylo vnímání fotografického materiálu publikem. 

Každá dvojice obdržela dokumentární fotografii bez komentujícího popisu. 

Na obrázku byly výjevy z romské osady. Lektorka tedy zvolila tematiku, 

která podléhá silné „stereotypizaci". Každá dvojice postupovala 

podle následujících instrukcí: 

1) Napište první asociaci, která se vám při pohledu na fotografii vybaví. 

2) Napište „prostý popis" fotografie 

3) Napište vaši interpretaci fotografie. 

4) Vytvořte к fotografii tři titulky: pozitivní, negativní a neutrální. 

5) Metodou volného psaní vytvořte к fotografii rozšiřující komentář. 

Cílem této aktivity je uvědomit si manipulativní možnosti doprovodného 

komentáře fotografií prostřednictvím vlastní „mediální produkce". Na této 

aktivitě stojí za povšimnutí propojení analytického a produktivního pojetí 

mediální výchovy. Lektorka také zmiňovala možnost prezentovat fotografie 

s komentáři studentů vzniklými v průběhu aktivity na nástěnce formou 

fotografické galerie, kterou mají studenti dlouhodobě na očích, což je 

jednoduchý a účinný způsob jak rozšířit poselství této aktivity nad rámec jedné 

vyučovací hodiny. Podíváme-li se blíže na použité metody, zjistíme, že se 

opakují ty již zmiňované u předešlého školení. Je to opět analýza obrazového 

materiálu, skupinová kooperace, párová diskuse atd., ale je zde jedna, 

kterou jsem doposud nezmiňovala. Jedná se o tzv. volné psaní, což je metoda 

založená na uvolnění myšlenek. Jejím cílem je rozvíjet vyjadřovací schopnosti 

a ulehčit pochopení souvislostí. „Po vymezenou dobu se píší myšlenky, 

které se vybavují v souvislosti se zadaným tématem. Myšlenky jsou 

formulovány v celých větách, píše se bez přerušení." (Mičienka 2006; 19) 

Metoda volného psaní má přesně stanovená pravidla, která lektorka 

v kooperaci se zúčastněnými učiteli češtiny hlouběji rozvedla. К napsanému 

textu by se nemělo vracet, nesmí se škrtat, zapisují se i odbíhající myšlenky, 

nedbá se při psaní na pravopis. V porovnání s tradičními školními nároky 

na psaný text může být tato metoda pro studenty příjemnou změnou. 

Práce s fotografiemi byla ukončena diskusí nad částí etického kodexu 

časopisu Týden, která se zabývá obrazovým obsahem, tj.převážně podmínkami 

publikace fotografií. 
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Další aktivity byly zaměřené na rozbor článků z časopisů pro mládež. 

Hlavní pozornost zaměřila lektorka na kontroverzní PR články, které latentně 

propagují nějaké produkty, aniž by bylo zřejmé, že jde o reklamní sdělení. Z mé 

zkušenosti se učitelé českého jazyka na gymnáziích zaměřují v rámci výuky 

publicistických stylů hlavně na fejetony, sloupky či komentované zprávy, 

což jistě odpovídá kultivovanému čtenářskému vkusu. PR články jsou však 

také leckdy psány poměrně kultivovaným, i když cílové skupině poplatným 

jazykem. „Reklama" využívá těch nejrafinovanějších prostředků, jak ovlivnit 

potencionálního zákazníka a absolvent gymnázia by měl být schopen tyto 

praktiky nejen intuitivně rozpoznat, ale i pojmenovat. 

Pro analýzu PR článku lektorka navrhla vyjít z modelu čtyř zdrojů kritické 

gramotnosti podle Allana Luka a Petera Freebodyho, který je vhodný 

pro analýzu jakéhokoliv textu: 

Model čtyř zdrojů kritické gramotnosti podle Allana Luka a Petera 

Freebodyho 

Kódovací a formální praktiky 
Rozvinutí vnitřních zdrojů čtenáře 
(vědomostí a dovedností) pro 
rozkrývání toho, co je zakódováno ve 
formě a co ovlivňuje obsah a smysl 
textu. 
Jak můžu rozlousknout tenhle text? 
Jaké vzorce a ustálené praktiky 
využívá? Jaký je vztah mezi znaky a 
zvuky, ať už v jednotlivých případech 
nebo obecně 

Účelové postupy 
Rozvinutí vnitřních zdrojů čtenáře jako 
uživatele textu. 

Jak působí zamýšlená použití textu na 
jeho kompozici? Co uděláme s tímto 
textem teď a tady? Co udělají s tímto 
textem druzí? Jaké jsou mé možnosti 
a alternativy? 

Postupy vytváření smyslu textu 
Rozvinutí vnitřních zdrojů čtenáře jako 
účastníka textu. 

Jak jsou myšlenky v textu vzájemně 
provázány? Jaké kulturní zázemí je 
třeba vzít v úvahu pro porozumění 
textu? Které kulturní významy může 
čtenář textu přisoudit? Kterak může 
být tento text čten různými čtenáři? 

Kritické postupy 
Rozvinutí vnitřních zdrojů čtenáře jako 
kritické osoby. 

Jaký typ člověka, s jakými zájmy a 
hodnotami by mohl jak napsat tak číst 
tento text doslova neproblémově? Co 
se se mnou snaží text udělat? Čí je to 
zájem? Která východiska, zájmy a 
hlasy jsou ve hře? Které mlčí nebo 
nejsou přítomny? 

Tabulka č.4: Model čtyř zdrojů kritické gramotnosti podle Allana Luka a Petera 
Freebodyho 
(Kritické listy č. 25, Charles Temple: Kritické myšlení a kritická gramotnost, str. 
27-30) 
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Na základě těchto čtyř kategorií je možno vytvořit konkrétní otázky vhodné 

pro analýzu článku. V případě PR článku je záhodno se ptát, co se snaží s námi 

text udělat, jaké zájmy jsou v textu zamlčeny, jaké formální vzorce, schémata, 

obecné zásady a ustálené postupy autor využívá, čí je to zájem atd. 

Jako tečku za touto analýzou lektorka doporučila metodu „debata 

s autorem". Autor PR článků tradičně nebývá uváděn. Studenti v rámci této 

metody sami vymýšlejí otázky na fiktivního autora, zjišťující jeho názor 

na etickou stránku této práce. Mohou se zeptat, jak je za tuto práci autor 

honorován, zda-li si sám kupuje produkty, které propaguje, proč není pod 

článkem podepsán atd. 

Kromě toho, že tato aktivita bude pro studenty záživná, dle mého názoru 

hlavně naplňuje kriticko-obranářský rozměr mediální výchovy, který bývá tak 

často vyzdvihován. 

Zajímavě zpracovaným tématem školení bylo srovnávání definice kýče 

různými literárními autoritami, jejichž názory lektorka tlumočila. Kýč bývá, opět 

hovořím z perspektivy vlastní zkušenosti, v hodinách českého jazyka popisován 

jako značně pokleslá snaha o umělecký projev. Tuto zjednodušenou definici 

však lze žákům na gymnáziu zproblematizovat jiným, nekonvenčním pohledem 

na kýč, třeba tím od Marcela Prousta24. 

Poslední aktivitou, kterou v rámci tohoto školení rozvedu, je opět analýza 

novinového článku, tentokrát však s využitím jiné metody. Lektorka vybrala 

opět kontroverzní tematiku vystěhovalectví. Jednotlivé řádky článku byly 

očíslovány a každý si měl vybrat dvě čísla řádků, ve kterých dotyčného upoutal 

nějaký názor či výraz. Poté se o článku diskutovalo metodou „poslední slovo 

patří mně". V této metodě každý uvede řádky, které si vybral, a ostatní se snaží 

uhodnout, proč si dotyčný vybral právě tyto řádky. Na závěr každý prezentuje 

svoji motivaci výběru a svůj názor na obsah článku. Tato metoda má silný 

osobnostně sociální rozměr, rozvíjí empatii, tříbí vyjadřovací schopnosti 

a diskusní dovednosti. 

V kontextu analyzování novinových článků lektorka také poukázala 

na možnost rozboru manipulativní syntaxe a na využití metody INSERT. 

24 Proustův pohled na tzv. „špatné umění" popisuje v pojednání o kýči Václav Černý. ČERNÝ, V. Jak je 
tomu tedy s kýčem, Tvorba a osobnost II,Praha:Odeon, 1993.S.325 
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Zkratka INSERT je odvozena z anglického jazyka a znamená "interaktivní 

systém značek pro efektivní čtení a myšlení". Metoda bývá využívána při čtení 

pro žáky nového textu, к rychlému zpracování informací, které text obsahuje. 

Čtenář pracuje se čtyřmi značkami. První značku vpisuje к informacím, které už 

zná (obvykle se využívá "fajfka"). Druhá značka slouží pro označení informací 

nových, jimž čtenář důvěřuje (označují se křížkem). Třetí značka se používá 

pro označení rozporuplných informací, kterým čtenář nedůvěřuje (znaménko 

"mínus"). Čtvrtá značka znamená, že čtenář dané informaci nerozumí (používá 

se otazník). Nemusí být označeny všechny informace v textu. Označují se 

pouze ty, které považuje čtenář za důležité. Značky se dělají na okraj textu 

a příslušná informace v textu se může i podtrhnout. Žáci by měli značky 

využívat к odlišení konkrétních informací a ne celého myšlenkového úseku. 

К reflexi záznamu značek se používá speciální tabulka, kam žáci do sloupců 

к jednotlivým značkám vpisují konkrétní počet informací. Tato metoda je 

zaměřena na rozvoj čtenářské dovednosti a schopnosti kritického myšlení 

a čtení. ( Hausenblas 2007) 

Ohlédnu-li se za tímto školením a jeho celkovém vyzněním, nabízí se 

srovnání s předchozím, které jsem popisovala. Obě dvě školení jsou zaměřena 

na analytické pojetí výuky mediální výchovy a nabízejí učitelům řadu výukových 

aktivit využitelných při výuce. Školení Kritického myšlení má daleko víc 

styčných bodů s výukou českého jazyka a je tak vhodnou inspirací pro integraci 

mediální výchovy do tohoto předmětu. Školení Rozumět médiím prezentuje 

mediální výchovu výrazněji jako specifický obor výuky, což vybízí к integraci 

mediální výchovy do základů společenských věd či к vytvoření samostatného 

školního předmětu. Kritické myšlení svým pojetím školení dokazuje, že i přes 

absenci audiovizuálních technologií při výuce může být mediální výchova 

realizována záživnou a pro žáky atraktivní formou. 

Z mého pohledu jsou tato školení komplementární, tj. jejich obsahy se 

vzájemně doplňují. Nejvíce praktické inspirace nabízejí učitelům českého 

jazyka a základů společenských věd. Pro učitele dějepisu a IVT, od kterých se 

také očekává participace na mediální výchově, tu konkrétní výukové inspirace 

mnoho nenajdeme. Inspirativní pro učitele všech aprobací však může být 

metodická stránka obou školení. I látka mediální výchovy by mohla být 

vykládána učitelem sedícím za katedrou bez sebemenších náznaků interaktivní 
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výuky. Oba dva výše zmiňovaní lektoři к tomuto modelu výuky takřka 

nesklouzávali. Zúčastněným učitelům předvedli plejádu aktivit a učebních 

metod, které jsou do jisté míry přenositelné i na jinou výukovou látku. Z tohoto 

důvodu jsem také nepřistoupila к vyčlenění samostatné kapitoly Metodika 

mediální výchovy. Chtěla jsem se vyhnout přílišné abstraktnosti pouhého 

popisu metod. Na jednotlivé metody jsem poukazovala v rámci rozboru obou 

školení, dávala jsem je do kontextu s konkrétními aktivitami. 

Domnívám se, že neexistuje ani tak specifická metodika mediální výchovy, 

jako spíš specificky smýšlející pedagogové, kteří pro tuto novou náplň 

vzdělávání sahají к moderním výukovým metodám. Praktické ukázky takových 

metod a způsobu uvažovaní skýtají obě dvě uvedená školení realizovaná lidmi, 

kteří se dlouhodobě zabývají inovativním pojetím vyučování. 

5.5 Člověk v tísni, o.p.s. 
Nezanedbatelný podíl na propagaci mediální výchovy v České republice 

má nezisková organizace Člověk v tísni. V první řádě к ní přispívá od roku 2003 

svým projektem „Jeden svět do škol"25, v rámci něhož distribuuje dokumenty 

s lidskoprávní tematikou doprovázené diskusemi s odborníky. Navazující 

iniciativou je realizace projektu Být v obraze, který přináší už specificky 

mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků. Oba dva tyto 

projekty mají díky kreditu a zkušenostem jedné z nejzavedenějších neziskových 

organizací v naší zemi reálnou šanci výrazně ovlivnit úroveň mediálního 

vzdělávání v našem školství. 

5.5.1 Projekt Jeden svět do škol 

V našem prostředí se jedná o unikátní projekt, který částečně kompenzuje 

nedostatečný prostor v českém kurikulu pro filmovou výchovu ve školách, 

která je považována za součást mediální výchovy v širším slova smyslu. 

25 Tento projekt navazuje na každoroční festival dokumentárních filmů „Jeden svět" pořádaný „Člověkem 
vtisni" od roku 1998. I samotný festival představuje vzdělávací platformu. Představení festivalu 
navštěvují tisíce žáků a studentů základních a středních škol v Praze i v regionech. Po každém 
promítání následuje otevřená diskuse. Festival je také bezprostředním iniciátorem vzniku dobrovolných 
volnočasových aktivit studentských filmových klubů na školách, které používají dokumenty 
z filmového archivu Jednoho světa. 
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Na začátku byla snaha dostat dokumentární filmy z festivalu Jeden svět 

do vyučování jako didaktickou pomůcku. Podle ředitele projektu Karla 

Strachoty byly první dva roky ve znamení přemlouvání jednotlivých škol, 

aby se к projektu připojily a dokumenty zařadily do výuky. Nyní již 

dokumentární filmy, poskytované v rámci tohoto projektu využívá více než 2300 

škol v celé zemi. 

Výstupem projektu jsou didaktické sady, jejichž základ tvoří dokumentární 

filmy a další audiovizuální materiály. Součástí většiny sad jsou příručky, 

které obsahují synopse jednotlivých filmů, aktivity, kterými lze výuku 

prostřednictvím těchto filmů obohatit, otázky a odpovědi к tématu a doporučení 

jak pracovat s dokumentárním filmem ve výuce.26 Pro ulehčení práce s těmito 

materiály nabízí Člověk v tísni pedagogům speciálně na tuto oblast zaměřená 

školení. 

Od roku 2008 jsou školám к dispozici čtyři ucelené kolekce dokumentů: 

Sada pro základní školy, Sada pro střední školy, Československá moderní 

historie a Každodennost v socialismu. Z titulů dvou posledních sad je patrné, 

že tyto materiály poskytují výraznou podporu výuce moderních dějin. 

Pro bližší pochopení úzkého sepětí projekce dokumentárních filmů 

a mediální výchovy lze poukázat na některé prvky, které tento projekt zařazují 

i do mediální výchovy v užším slova smyslu. Častým předmětem zájmu těchto 

dokumentů je práce novinářů. Za všechny dokumentární tituly s touto tematikou 

zmiňuji dokument o Anně Politkovské, nedávno tragicky zesnulé ruské 

investigativní žurnalistce. O tom, že žurnalistika je kmenovou součástí náplně 

mediální výchovy, nemůže být sporu. 

V hledáčku kamery řady režisérů dokumentárních filmů zařazených 

do výukových sad je propaganda různých diktátorských režimů dneška 

i minulosti. Principy a techniky propagandy jsou také chápány jako součást 

mediální výchovy v užším slova smyslu. 

Třetím silným argumentem je fakt, že samotný dokument je svého druhu 

mediální komunikace, která má také své zákonitosti a manipulující potenciál. 

Jedna věc je ovšem pustit studentům pro odlehčení výuky na celou hodinu 

dokumentární film a druhá věc je s filmem aktivně pracovat, po shlédnutí ho 

26 Jako příloha č.4 je uveden příklad didaktického zpracování jednoho dokumentu z projektu Jeden svět 
na školách. 
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analyzovat a reflektovat ve výuce. V druhém případě jde bezesporu o svého 

druhu mediální vzdělávání. 

5.5.2 Projekt Být v obraze 

V návaznosti na projekt Jeden svět do škol, kterému se podařilo poukázat 

na potenciál dokumentárního filmu jako výukového materiálu, se rozhodli 

spoluautoři tohoto projektu využít audiovizuální prostředky jako přitažlivý 

a účinný nástroj pro implementaci obsahů mediální výchovy do výuky. Zrodil se 

tak nový projekt společnosti Člověk v tísni nazvaný Být v obraze. Tvoří ho sada 

materiálů, doplněná příručkou pro pedagogy, která v patnácti lekcích 

představuje některá zásadní témata mediálního vzdělávání.27 Audiovizuální 

materiál tvoří aktuální reportáže, dokumenty a záznamy. Autoři, jak sami říkají, 

přímo předpokládají, že většina studentů se s řadou použitých ukázek již 

setkala. Celý projekt se nachází v pilotní fázi, a není ještě přístupný všem 

školám. Dá se však očekávat, že vzhledem к popularitě projektu Jeden svět 

do škol, se i z této iniciativy stane celorepubliková vzdělávací kampaň. 

Koncepce mediální výchovy projektu Být v obraze se opírá o mnohaleté 

zkušenosti americké organizace Centrum pro mediální gramotnost, která od 70. 

let minulého století systematicky přispívá к vytváření koncepce mediální 

výchovy. Odtud si projekt Rozumět médiím vypůjčil i pojetí mediálního 

vzdělávání, které Centrum pro mediální gramotnost popisuje jako: „přístup 

ke vzdělávání ve 21. století, který nabízí možnost, analýzy, vyhodnocení 

a vytváření mediálních sdělení v různých podobách - od tištěných textů 

po internet. Mediální vzdělávání pomáhá pochopit roli médií ve společnosti 

a rozvíjet schopnosti kladení si otázek a sebevyjádření, které jsou pro občanství 

v demokratické společnosti nezbytné. (CFML 2007) 

Teoretická východiska autoři projektu převzali od uznávaného teoretika 

mediálního vzdělávání Lena Mastermana. V jeho podání jsou pro mediální 

vzdělávání klíčové tyto tematické okruhy, týkající se vlivu médií na společnost: 

• Média mají vliv na demokratické procesy v zemi 

• Vysoká míra mediální konzumace a zasycení společnosti médii 

2 71 z tohoto projektu si vypůjčuji ukázku jedné lekce, kterou zařazuji do této práce jako přílohu číslo pět. 
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• Média ovlivňují vnímání přesvědčení a vytváření názorů 

• Rostoucí vliv vizuální komunikace a vizuálních sdělení 

• Význam informací ve společnosti a nutnost celoživotního vzdělávání 

Prostřednictvím hlubšího rozboru těchto okruhů by si žáci měli osvojit kritickou 

autonomii, neboli samostatné uvažování. (Masterman 1985) 

Přestože autoři projektu Rozumět médiím deklarují svoji snahu bránit 

studenty před vlivem médií, varují učitele před nesprávným výukovým pojetím 

tohoto ušlechtilého cíle. Vyjmenovávají ve své publikaci principy, kterými by se 

měl učitel v hodinách mediální výchovy řídit: 

• V hodinách mediálního vzdělávání sice ke kritice médií dochází, 

ale předpojaté potírání médií není mediální vzdělávání. 

• Pouhá výroba mediálních sdělení není mediální vzdělávání, 

i když součástí výuky mediálního vzdělávání by měla být v rámci projektů 

a aktivit i výroba mediálních sdělení. 

• Pouhé přinášení mediálních záznamů a jiného mediálního materiálu 

do hodin není mediální vzdělávání. Je potřeba zkoumat podstatu a vlivy 

médií na naši kulturu. 

• Zaměření na stereotypy a překrucování reality médii není mediální 

vzdělávání, je potřeba se zaměřit na odhalování systémů a nástrojů, 

které dokážou, že takové překrucování reality vypadá „normálně". 

• Sledování mediálních sdělení pouze z jedné perspektivy není mediální 

vzdělávání - média je třeba zkoumat z několika různých perspektiv. 

• Mediální vzdělávání neznamená pokyn „nedívej se", znamená „dívej se 

pozorně a kriticky přemýšlej". (Valůch 2007;7) 

Z uvedeného „šestera" principů správného přístupu к výuce mediální 

výchovy je patrné, že samotná dobrá znalost obsahů této nové oblasti 

všeobecného školního vzdělávání, ještě nemusí znamenat její správnou výuku. 

Silnou stránkou doprovodné publikace projektu Rozumět médiím je právě tento 

akcent, který klade na správný pedagogický přístup к mediálnímu vzdělávání 

studentů. S tím souvisí i navržená metodika pro učitele, jak se správně ptát, 

která je součástí této publikace. Instrukce jsou shrnuty do následující tabulky, 
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která má napomoci identifikovat pět základních úrovní tvořících jednotlivá 

mediální sdělení. 

KLICOVY KLICOVA KLICOVA 

POJEM KOMPETENCE OTÁZKA 

Autor Všechna mediální 
sdělení mají svého 
původce. 

Kdo dané sdělení vytvořil a 
odvysílal? 

Sb^H 

Z 
Ш 
—1 

>LU 
Q 
(0 

Formát Média používají ke 
komunikaci jazyk, 
jehož pravidla si 
stanovují sama. 

Jakými tvůrčími postupy se 
původce sdělení snaží 
upoutat mojí pozornost? 

- J 

Q 
Ш 
2 

Příjemce Každý vnímáme 
mediální sdělení jinak. 

V čem mohou ostatní lidé 
chápat mediální sdělení jinak 
než já? 

Obsah Média přejímají 
hodnoty a úhly 
pohledu. 

Které hodnoty a úhly 
pohledu jsou v mediálních 
sděleních 
prezentovány,které 
vyloučeny? 

Motiv Většina mediálních 
sdělení vzniká za 
účelem zisku peněz 
nebo moci. 

Proč bylo dané sdělení 
vytvořeno? 

Tabulka č.5: Základní úrovně mediálního sdělení (Valůch 2007;9) 

Uvedená tabulka je v podstatě esencí již zmiňovaného modelu čtyř zdrojů 

kritické gramotnosti podle Allana Luka a Petera Freebodyho, který používá 

jako východisko Kritické myšlení. Vidíme tedy, že takovéto tázání tvoří vlastní 

jádro mediální výchovy napříč různými konkrétními návrhy její realizace. 

Mediální výchova neukládá učiteli pouze nutnost osvojit si nové znalosti, 

ale i nové principy a metody výuky. Takovýto strohý požadavek však nemůže 

v učitelích vzbudit přílišné nadšení a motivaci. Autoři projektu Být v obraze jsou 

si této skutečnosti vědomi a citlivě ve své publikaci přistupují к nárokům 

kladeným na učitele. Myslím, že budou pro pedagogy jistým povzbuzením i tato 
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slova: „Mediální výuka by měla být objevování. Pedagogové by měli objevovat 

stejnou měrou jako studenti a stejnou měrou by se měli i sami učit, možná ještě 

víc. Koncept vzájemného učení se prostřednictvím osobních výkladů významů 

textů, který je běžný ve výuce literatury, je velmi užitečný i pro učitele 

mediálního vzdělávání. Pedagog, který o daném tématu neví skoro nic, 

nebo jen málo, by si vůbec neměl připadat před studenty znevýhodněn. 

Výhodou učitele je schopnost pomáhat mladým lidem učit se. To je vaše 

povolání. (Valůch 2007,-16.) 

5.6 Kurzy pro učitele na podporu „learning by doing" 

Doposud jsem se věnovala iniciativám na podporu výuky mediální 

výchovy, které vycházejí z tradice většího objemu analýzy médií. Existují však 

i školící projekty, o kterých bych se měla zmínit, které akcentují její produktivní 

podobu. Do této skupiny patří projekty Média tvořivě (AISIS, o.s.) a řada 

mediálně-vzdělávacích kurzů, realizovaných obecně prospěšnou společností 

JuniorMedia Society, které věnuji poslední oddíl kapitoly Podpora realizace 

mediální výchovy na gymnáziích. Jelikož jsem se žádného z těchto školení 

nezúčastnila, pojímám následující pasáže čistě deskriptivně, bez hlubšího 

rozboru. Projekt Média tvořivě blíže nerozvádím, protože jeho náplň se 

v základních rysech překrývá s kurzy společnosti JuniorMedia Society. 

5.6.2 JuniorMedia Society. 

Výraznou oporou mediální výchovy produktivního charakteru jsou projekty 

Junior Media a Děti a média, realizované společností Junior Media Society. 

Projekt Junior Media zastřešuje trojici projektů: Junior TV (dětskou televizi), 

dětský internetový server JuniorPress.cz a dětské rozhlasové vysílání 

JuniorRadio. Tyto projekty vycházejí z několikrát již zmiňovaného pojetí 

mediální výchovy jako tzv. „learning by doing", neboli praktického nácviku 

činností spojených s prací v médiích, což umožňuje, aby děti, které se 

dlouhodoběji účastní těchto aktivit, byly schopny mnohem lépe podrobovat 

mediální sdělení kritickým soudům. Kromě práce v redakčním týmu, tvorby 

publicistického a zpravodajského sdělení, se děti naučí řadu dalších praktických 
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činností, jako je natáčení, stříhání, zvučení, tedy práce s digitálním záznamem 

a technikou, jako je kamera, mikrofon, střihový software a počítač. 

Kromě podpory samostatné mediální tvorby dětí se společnost 

JuniorMedia Society stala vzdělávacím zařízením akreditovaným MŠMT 

v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků a nyní nabízí 

pět mediálně-vzdělávacích kurzů pro učitele: Mediální výchova na ZŠ a SŠ, 

Vedení dětských tvůrčích skupin a redakcí, Vedení dětí při práci s multimediální 

technikou, Práce s kamerou a mikrofonem a Střih videozáznamů na počítači. 

Tyto kurzy mají za cíl rozšířit učitelům praktické znalosti multimediální techniky, 

jejich využití jako výukového a tvůrčího nástroje a uplatnění při přípravě 

vyučovací hodiny. Náplní kurzů je i metodika zpracování a exportu 

audiovizuálních materiálů, vhled do základních novinářských žánrů, mediální 

výchova jako průřezové téma a pojetí mediální gramotnosti jako součásti 

funkční gramotnosti. Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, 

kteří chtějí ve své výuce aplikovat prvky mediální výchovy či vyučovat mediální 

výchovu jako samostatný předmět. Hlavními aktivitami projektu jsou semináře 

mediální tvorby, semináře tvorby školního časopisu pro školní redakce 

a vydávání metodické příručky pro učitele. Kromě pojetí mediální výchovy 

v rámci RVP je seminář zaměřen na jednotlivá média a na obsahy médií typu 

umění, kýč, fotografie, zábava, televizní zpravodajství, tištěné zpravodajství, 

inzerce, reklama, grafika, politická komunikace, veřejná služba, aktivní 

občanství atd. Učitelé zde mají prostor si zkusit aktivity, které pak mohou 

provozovat se svými studenty, například vytvořit článek do určitého časopisu, 

napsat poutavý inzerát, komentář, popis к fotografii, zprávu, rozhovor, natočit 

reportáž, vytvořit novinářskou fotografie, grafiku časopisu atd. 

Na prostém výčtu aktivit školení tohoto druhu je vidět, že se v mnohém 

obsahově překrývají s náplní těch analyticky orientovaných a že jedno pojetí 

mediální výchovy nelze úplně oddělit od toho druhého. Zjevnou předností 

těchto školení je praktický nácvik zacházení s technickými pomůckami. 

I v tomto ohledu se dá dnes očekávat značná dovednost studentů. Technicky 

zdatný učitel bude jistě působit autoritativněji, na druhou stranu je zde prostor 

pro partnerský vztah učitelů a žáků, v rámci kterého může být pro změnu 

zdrojem informací student. 
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5.7 Závěr 
V rámci kapitoly Podpora mediální výchovy na gymnáziích jsem se snažila 

ukázat, že učitel dnes není ve své výukové realizaci mediální výchovy odkázán 

pouze na řadu teoretických doporučení a studium zahraniční pedagogické 

literatury, ale že je mu к dispozici celá řada podpůrných iniciativ. Lidé, 

kteří za nimi stojí vzájemně spolupracují a vytváří tak konzistentní podobu 

koncepce mediální výchovy v České republice. I když před dvěma roky můj 

výše zmiňovaný kolega ve své diplomové práci odkazoval v metodickém ohledu 

pouze na knihu Jiřího Rotha Mediální výchova v Čechách, přibyla od té doby 

i řada publikací, které metodiku a látku mediální výchovy dále rozpracovávají.28 

28 Kromě metodických manuálů spojených s iniciativami, které jsem výše popisovala, je tu kniha Pavla 
Vernera Mediální výchova:!průřezové téma, či Základy mediální výchovy od Marka Mičenky. 
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111. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PŘEDVÝZKUM 

6. Úvod 
Tato empirická část je zaměřena na získání zpětné vazby od učitelů, 

participujících na výuce mediální výchovy na našich gymnáziích. Cílem mého 

šetření je zjistit, jak učitelé reflektují implementaci průřezového tématu Mediální 

výchova do ŠVP, jak chápou cíle mediální výchovy a jak ji výukově realizují. 

Pro tyto účely jsem zkonstruovala dotazník, jehož celé znění prezentuji 

v příloze číslo šest. 

V obecném měřítku očekávám od učitelů, kteří se nezúčastnili žádného 

mediálně výchovného školení, značně formální a minimalistický přístup 

к realizaci mediální výchovy a určité klouzání po povrchu, související 

s kvalifikační náročností této látky. Za hlavní hypotézu tohoto dotazníkového 

šetření považuji předpoklad, že ti učitelé, kteří se zúčastnili akreditovaného 

školení, týkajícího se mediální výchovy, budou mít utříbenější představu 

o skutečných cílech mediální výchovy, budou používat rozmanitějších forem 

její realizace a půjdou ve svých odpovědích více do hloubky. 

Podařilo se mi oslovit deset pražských gymnázií a administrovat dotazník 

sedmdesáti respondentům. Z tohoto počtu se mi vrátilo třicet řádně vyplněných 

dotazníků z šesti gymnázií, což odpovídá přibližně čtyřiceti procentní 

návratnosti. Kvůli této relativně malé návratnosti a pro ověření funkčnosti mého 

výzkumného nástroje, stavím toto šetření jako tzv. předvýzkum, tj. fázi, 

předcházející samotnému výzkumu. Této skutečnosti také podřizuji způsob 

vyhodnocení tohoto šetření. 
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7. Dotazník 
7.1 Konstrukce a znění dotazníku 

Konstrukci otázek do zamýšleného dotazníku jsem odvíjela od cílů, 

které jsem si pro toto šetření stanovila. V těchto cílech figurují tyto tři oblasti: 

průběh implementace mediální výchovy do ŠVP, výuková realizace mediální 

výchovy a cíle mediální výchovy. Na základě své hypotézy, která očekává 

kvalitativně jiný přístup pedagogů к těmto třem oblastem v závislosti na míře 

jejich mediálně výchovného „proškolení", jsem zvolila poměrně náročnou formu 

dotazníku, která však při zodpovědném vyplnění dává možnost posoudit 

respondentův vhled do dané problematiky. Dotazník jsem podle výše 

zmíněných kategorií rozdělila na dvě části. 

7.1.1 První část dotazníku 

V první části dotazníku zjišťuji názory učitelů na různé aspekty 

implementace mediální výchovy do ŠVP a do výuky. Okrajově zjišťuje 

i faktografické údaje. Tuto část tvoří 15 otázek. Protože jsem chtěla akcentovat 

kvalitativní část šetření a vyvarovat se mechanickému vyplňování dotazníku, 

použila jsem kombinaci uzavřených, polouzavřených i otevřených otázek. 

Ke každé z těchto otázek vytvářím specifickou dílčí hypotézu, která vyplývá 

z mé zkušenosti s realizací mediální výchovy na gymnáziích v průběhu 

uplynulých dvou let. Nyní uvádím znění otázek s příslušnými hypotézami: 

• Zúčastnil/a jste se někdy školení zaměřeného na mediální 

výchovu? V případě, že ano, napište kterého. 

Hi Většina učitelů participujících na výuce mediální výchovy se nezúčastnila 

školení. Nejčastěji se učitelé účastní úvodního školení společnosti 

Partners Czech. 

• Souhlasíte s rozložením náplně mediální výchovy mezi předměty 

D,ZSV,IVT a ČJ ? 

H2 Učitelé s návrhem rozložit mediální výuku mezi předměty D, ZSV, IVT, 

ČJ souhlasí. 
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• Připadá Vám efektivní pojímat oblast mediální výchovy 

jako průřezové téma, nebo byste v zájmu dosažení očekávaných 

výstupů a kompetencí upřednostnil/a vyčlenit samostatný předmět 

mediální výchova? 

H3 Učitelé považují průřezové pojetí mediální výchovy za efektivnější. 

• Postupoval/a jste při zařazování mediální výchovy do Vašeho 

předmětu v rámci tvorby ŠVP podle metodické příručky „Manuál 

pro tvorbu ŠVP na gymnáziích"? 

H4 Všichni učitelé se inspirovali manuálem pro tvorbu ŠVP. 

• Je pro Vás v rámci Vašeho předmětu látka nyní spadající 

pod mediální výchovu novou výukovou náplní, nebo jste 

před realizací ŠVP tuto látku již učil/a a teď ji jen formálně 

zařazujete do tohoto nového průřezového tématu? 

H5 Učitelé českého jazyka tuto látku již učili, pro učitele ostatních aprobací 

je látka spadající pod mediální výchovu nová výuková náplň. 

• Učitel kterého předmětu je u Vás na škole zodpovědný 

za implementaci mediální výchovy do ŠVP? 

H6 Tímto úkolem jsou pověřováni nejčastěji učitelé českého jazyka. 

• Která ze stávajících aprobací je podle Vás nejzpůsobilejší к výuce 

mediální výchovy v případě její realizace v rámci jednoho 

předmětu? 

H7 Za nejzpůsobilejší je považován učitel českého jazyka. 

• Mělo by podle Vás smysl zavést samostatný aprobační obor 

pro učitele „mediální výchova" ,a tudíž i možnost učit mediální 

výchovu na gymnáziích v rámci jednoho předmětu? 

H8 Učitelé nepovažují samostatnou aprobaci mediální výchova 

za smysluplnou. 
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• Inspirovaly Vás webové stránky www.pilotg-gp.cz (stránky 

pro tvorbu a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích) 

při koncipování Vašeho pojetí mediální výchovy? 

H9 Učitele tyto stránky inspirují 

• Realizujete mediální výchovu také prostřednictvím projektového 

vyučování? V případě, že ano, napište příklad. 

Ню Učitelé realizují mediální výchovu prostřednictvím projektového 

vyučování. Nejčastější realizace projektového vyučování je příprava 

školního časopisu. 

• Zdá se Vám efektivnější analytická či produktivní forma výuky 

mediální výchovy a proč? 

Нц Učitelé považují obě dvě formy za stejně důležité. 

• Které produktivní činnosti realizujete se studenty v rámci mediální 

výchovy? 

H12 Učitelé českého jazyka a základů společenských věd se studenty vytváří 

školní časopis. Učitelé dějepisu žádné produktivní činnosti se studenty 

nerealizují. 

• Zvete či plánujete pozvat do školy v rámci výuky mediální výchovy 

odborníka na mediální problematiku? (např. na jednorázovou 

přednášku) 

Hi3 Učitelé nezvou do škol odborníky na mediální problematiku. 

• Připadá Vám mediální výchova významnější než ostatní průřezová 

témata a proč? 

HuUčitelům nepřipadá mediální výchova významnější než ostatní 

průřezová témata. 
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• Je pro Vás složité koordinovat výuku mediální výchovy v rámci 

Vašeho předmětu s ostatními zúčastněnými kolegy? 

H15 Učitelé mají problém s koordinací výuky s ostatními zúčastněnými 

kolegy. 

7.1.2 Druhá části dotazníku 

Druhá část dotazníku zjišťuje, jak chápou učitelé cíle mediální výchovy. 

К tomuto účelu jsem použila osm příkladů z praxe, realizovaných pilotními 

gymnázii.29 Některé z těchto osmi aktivit jsou z hlediska cílů mediální výchovy 

značně diskutabilní. Úkolem učitelů je rozhodnout, zda podle nich naplňují tyto 

ukázky cíle mediální výchovy, nebo ne. Ke každé odpovědi žádám od učitelů 

zdůvodnění. 

• REALITY SHOW, Cíl: vědět jaké reality show se u nás vysílají 

Učitel se na úvod ptá žáků, jaké reality show sledují. Poté se ptá jaké 

reality show sledují jejich rodiče nebo prarodiče. Po této části 

prezentuje přehled všech reality show, které se u nás vysílají. 

Společně s žáky si upřesňují konkrétní pravidla jednotlivých show. 

Na závěr si učitel ověřuje, jestli studenti správně přiřazují názvy 

reality show ke jménům soutěžících. 

Hi Tuto ukázku učitelé odmítnou s odůvodněním, že nesplňuje skutečné 

cíle mediální výchovy. 

• NÁSILÍ V MÉDIÍCH, Cíl: uvědomit si negativní dopad hraní 

počítačových her 

Úkolem žáků je ve skupinách sepsat argumenty, proč by neměli hrát 

násilné počítačové hry.Učitel má připraven seznam argumentů 

dokládajících škodlivost těchto her. Argumenty doprovází násilnými 

videoukázkami z počítačových her a průběžně zdůvodňuje jejich 

negativní dopady. 

29 Tyto ukázky jsem získala od lektora školení Rozumět médiím Marka Mičenky 
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H2 Tuto ukázku učitelé odmítnou s odůvodněním, že nesplňuje skutečné 

cíle mediální výchovy. 

• JÍDELNÍČEK, Cíl: za pomoci internetu vytvořit jídelníček 

pro diabetiky 

Úkolem žáků je za pomoci informací na internetu a v tisku sestavit 

týdenní jídelníček pro diabetiky. Mají najít internetové stránky 

pro diabetiky, zjistit jaké potraviny jsou pro ně vhodné, a které nikoliv. 

Mají je vhodně zkombinovat a nakonec v programu MS WORD 

vytvořit elektronickou podobu jídelníčku a e-mailem ho zaslat učiteli. 

H3 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

• KAUZA ČUNEK,Cíl: poznat, jak média informují o vystěhování 

Romů ve Vsetíně 

Učitel mezi žáky rozdělí různé deníky z týdne, kdy bylo jednou 

z hlavních událostí vystěhování vsetínských Romů. Žáci ve skupinách 

zjišťují, co jednotlivé deníky o této kauze a vsetínském starostovi 

zveřejnily. Jednotlivé skupiny prezentují své výsledky. 

H4 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

. ŠKOLNÍ ČASOPIS,Cíl: vybrat události, sesbírat к nim fakta, 

sestavit z nich zprávy a z nich časopis 

Třída se rozhodne připravit časopis. Na úvod učitel s žáky diskutuje, 

co by bylo vhodné napsat do nového čísla studentského časopisu. 

Žáci dávají návrhy, které učitel zapisuje. Nakonec vyberou pět témat, 

která zpracují. Do příštího týdne žáci ve skupinách zprávy zpracují 

a seřadí dle důležitosti. 

H5 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 
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• TICHÁ REKLAMA Cíl: uvědomit si jazykové a hudební prvky 

v reklamě 

Učitel se na úvod ptá, jaké reklamy si žáci pamatují. Diskutuje s nimi, 

jestli vnímají jazyk v reklamě. Pak rozdělí žáky do skupin a pustí 

nějakou reklamu bez zvuku. Úkolem žáků je přemýšlet o vhodné 

hudbě a komentáři k celé reklamě. Každá skupina si připraví dabing 

k celé reklamě ( rozmyslí si, zda ho bude číst muž, žena, specifikují 

její věk i formu přednesu) a vyberou vhodnou hudbu. Své výstupy 

skupiny prezentují. Učitel na závěr shrnuje, co si žáci v hodině 

uvědomili. 

H6 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

• ŠKOLNÍ SUPERSTAR Cíl: zvolit školní superstar 

Ve spolupráci s učitelem hudební výchovy se zorganizuje Superstar 

školy. Každá třída může nominovat jednoho zpěváka, který se 

zúčastní před Vánocemi slavnostního finále za přítomnosti žáků, 

rodičů a přátel školy. Každá třída si v rámci hudební výchovy může 

uspořádat semifinálová kola a vybrat jednoho soutěžícího, kterého 

pak bude podporovat. 

H7 Tuto ukázku učitelé odmítnou s odůvodněním, že nesplňuje skutečné 

cíle mediální výchovy. 

. PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ Cíl: popsat roli médií během Pražského 

povstání na jaře 1945 

Učitel v rámci hodiny dějepisu vysvětluje žákům průběh a smysl 

Pražského povstání. Zmíní se i o boji o rozhlas a upozorní na to, 

jak důležitá je pro společnost možnost veřejné komunikace. 

H8 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 
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• Vaše další komentáře a postřehy к výukové realizaci mediální 

výchovy 

H9 Učitelé budou vyjadřovat názor, že mají zatím s mediální výchovou 

příliš malou zkušenost. 

7.2 Vyhodnocení získaných dat a funkčnosti otázek 
Získaná data lze perspektivně zpracovat kvantitativními i kvalitativními 

metodami. S ohledem na nereprezentativní rozsah mého výzkumného vzorku, 

který je akceptovatelný pouze pro fázi předvýzkumu, je bezpředmětné aplikovat 

na interpretaci získaných dat matematicko-statistické postupy. Kvantitativní 

výstupy výzkumu redukuji na pouhý popis četnosti jednotlivých odpovědí. 

Mým záměrem bylo orientovat tento výzkum zejména kvalitativně, 

proto jsem použila řadu otevřených a polootevřených otázek a vytvořila prostor 

pro respondentův rozšiřující komentář к jednotlivým otázkám. S ohledem 

na moji hlavní hypotézu sleduji, zda-li existuje významný rozdíl mezi odpověďmi 

absolventů mediálně výchovného školení a neproškolenými pedagogy. Získaná 

data konfrontuji se stanovenými dílčími hypotézami. Každou otázku, 

podle pravidel předvýzkumu, podrobuji kritice z hlediska její funkčnosti. 

Pro obě části dotazníkového šetření platí, že se ho zúčastnilo třicet učitelů 

z šesti gymnázií. Z toho dvanáct z nich v současnosti vyučuje český jazyk 

a literaturu, deset základy společenských věd a osm dějepis. Žádný z nich 

nevyučuje zároveň oba dva jmenované předměty. Všichni tito učitelé participují 

na svých školách na výuce mediální výchovy. 

7.2.1 První část dotazníku 

1) Zúčastnil/a jste se někdy školení zaměřeného na mediální výchovu? 

Hi Většina učitelů participujících na výuce mediální výchovy se ještě 

nezúčastnila školení. Nejčastěji se učitelé účastní úvodního školení 

společnosti Partners Czech. 

Devatenáct učitelů se nezúčastnilo žádného školení. Šest učitelů se 

zúčastnilo úvodního školení společnosti Partners Czech, tři učitelé kurzu 

mediální výchovy Kritického myšlení, jeden učitel obou těchto školení a jeden 
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učitel kurzu Média tvořivě. Pět z nich učí český jazyk, čtyři proškolení učitelé 

vyučují základy společenských věd a dva dějepis. V rámci mého výzkumného 

vzorku lze tedy konstatovat, že většina učitelů participujících na výuce mediální 

výchovy se skutečně doposud nezúčastnila žádného školení. Potvrdila se 

i druhá část hypotézy, tj. nejčastěji se učitelé účastní úvodního školení 

společnosti Partners Czech. 

Tato otázka je z hlediska funkčnosti neproblematická. Za předpokladu 

upřímné respondentovy odpovědi je její validita nezpochybnitelná. 

2) Souhlasíte s rozložením náplně mediální výchovy mezi předměty 

D,ZSV,IVTa ČJ ? 

H2 Učitelé s návrhem rozložit mediální výuku mezi předměty D, ZSV, IVT, ČJ 

souhlasí. 

Dvacet čtyři učitelů s tímto rozložením souhlasí, šest učitelů nesouhlasí. 

Rozšiřující komentář uváděli téměř jenom učitelé, kteří nesouhlasili. 

Nejčastějším argumentem těchto učitelů je tvrzení, že mediální výchova nemá 

být pojímána jako průřezové téma, jelikož se tím vytrácí její specifika. Dva 

učitelé svůj nesouhlas zdůvodňují tím, že mediální výchova patří i do jiných 

předmětů, a proto není vhodné ji redukovat jen na tyto předměty. 

Tento výsledek opět naplňuje stanovenou hypotézu. Dá se předpokládat, 

že i ve větším výzkumném měřítku, většina učitelů bude souhlasit s oficiálním 

návrhem předmětů, ve kterých má mediální výchova figurovat. Tento návrh má 

svoji vnitřní logiku a je pochopitelné, že v této rané fázi realizace výuky mediální 

výchovy působí autoritativně a učitelé se s ním ztotožňují. 

Tato otázka je sice pro respondenty srozumitelná, ale většina učitelů nemá 

potřebu dalšího komentáře a nevyplynuly z ní ani žádné kvalitativní rozdíly 

v odpovědích proškolených a neproškolených učitelů. 

3) Připadá Vám efektivní pojímat oblast mediální výchovy 

jako průřezové téma, nebo byste v zájmu dosažení očekávaných 

výstupů a kompetencí upřednostnil/a vyčlenit samostatný předmět 

mediální výchova? 

H3 Učitelé považují průřezové pojetí mediální výchovy za efektivnější 
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Dvanáct učitelů by vyčlenilo samostatný předmět mediální výchova, 

osmnáct učitelů považuje průřezové pojetí mediální výchovy za efektivnější. 

Tento poměr odpovědí je v jistém rozporu z předchozí otázkou. Zdá se, 

že někteří učitelé, i když se ztotožňují s oficiální koncepcí mediální výchovy, 

ve vztahu к dosažení očekávaných výstupů a kompetencí žáků by volili 

samostatný předmět. I když je hypotéza v tomto případě také platná, poměr 

počtů učitelů obou táborů není tolik výrazný. V odůvodnění několika učitelů, 

kteří by vyčlenili samostatný předmět se vyskytují dva druhy argumentů. Tito 

učitelé si buď uvědomují nebezpečí rozmělnění mediální problematiky, 

nebo se necítí být dostatečně kvalifikováni pro výuku mediální výchovy v rámci 

svého předmětu. Učitelé, kteří spatřují větší efektivitu v rozložení mediální 

výchovy, většinou nemají potřebu tento fakt komentovat. 

Otázka je nosná tím, že uvádí konkrétní podobu realizace mediální 

výchovy do vztahu к určitým výstupním kategoriím. Její vytěžitelnost však závisí 

na ochotě učitelů své tvrzení odůvodnit. Proškolení učitelé se vyskytují 

rovnoměrně v obou názorových skupinách a jejich odpovědi nevykazují hlubší 

vhled do této problematiky. 

4) Postupoval/a jste při zařazování mediální výchovy do Vašeho předmětu 

v rámci tvorby ŠVP podle metodické příručky „Manuál pro tvorbu ŠVP 

na gymnáziích"? 

H4 Všichni učitelé se inspirovali manuálem pro tvorbu ŠVP. 

Všichni učitelé se inspirovali tímto manuálem částečně. Hypotéza sice 

opět platí, ale tuto otázku považuji zpětně za nefunkční. Manuál pro tvorbu ŠVP 

neposkytuje příliš informací o zařazení mediální výchovy do konkrétních 

školních předmětů a učitelé neuvádějí, co je z tohoto zdroje inspirovalo. Otázku 

bych transponovala na otevřenou a zeptala bych se, co učitele konkrétně 

z manuálu pro tvorbu ŠVP inspirovalo. 

5) Je pro Vás v rámci Vašeho předmětu látka nyní spadající pod mediální 

výchovu novou výukovou náplní, nebo jste před realizací ŠVP tuto látku 
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již učil/a a teď ji jen formálně zařazujete do tohoto nového průřezového 

tématu? 

H5 Učitelé českého jazyka tuto látku již učili, pro učitele ostatních aprobací je 

látka spadající pod mediální výchovu nová výuková náplň. 

Šest učitelů, mezi nimiž jsou zastoupeny všechny tři aprobace, tuto látku 

učilo již před realizací ŠVP, dvacet čtyři učitelů přiznává, že je pro ně mediální 

výchova novou výukovou náplní. Má hypotéza, že učitelé českého jazyka budou 

tvrdit, že mediální výchovu vždy učili, zde neobstojí. Tito učitelé sice téměř vždy 

uvádějí, že již před realizací ŠVP vyučovali publicistickou stylistiku, ale zároveň 

dodávají, že na základě obsahů mediální výchovy přehodnocují řadu výukových 

oblastí českého jazyka. 

Tato otázka je první v řadě, ke které se vyjádřili, i když stručně, téměř 

všichni učitelé, proto ji považuji za funkční. Z odpovědí je patrné, že učitelé se 

podrobně zabývali otázkou, jak začlenit mediální výchovu do svého předmětu. 

Nelze však konstatovat, že z odpovědí absolventů školení by vyplývala jejich 

větší kompetentnost pro výuku mediální výchovy či jejich hlubší vhled do této 

problematiky. 

6) Učitel kterého předmětu je u Vás na škole zodpovědný za implementaci 

mediální výchovy do ŠVP? 

H6 Tímto úkolem jsou pověřováni učitelé českého jazyka 

Na třech školách je zodpovědnou osobou učitel českého jazyka 

a na dalších třech učitel základů společenských věd. Mé očekávání zde tedy 

neplatí. Výsledek dokazuje, že i když je oficiálně doporučeno tuto úlohu svěřit 

učitelům českého jazyka, školy řeší tento postup individuálně a s ohledem 

na kompetenci daného pedagoga. 

Otázka je faktografického charakteru, a tudíž neproblematická. 

7) Která ze stávajících aprobací je podle Vás nejzpůsobilejší к výuce 

mediální výchovy v případě její realizace v rámci jednoho předmětu? 

H7 Za nejzpůsobilejší je považován učitel českého jazyka. 
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Za nejvhodnější je považována v sedmnácti případech aprobace český 

jazyk, v jedenácti případech základy společenských věd a ve dvou případech 

dějepis. 

Platí tedy předpoklad, že učitelé českého jazyka jsou považováni 

za nejzpůsobilejší к výuce „předmětu" mediální výchova. Na těch školách, 

kde jsou zodpovědní za implementaci mediální výchovy do ŠVP učitelé základů 

společenských věd, jim také ostatní učitelé přiznávají větší kompetence 

pro výuku mediální výchovy. Výskyt aprobace dějepis u respondentů z jedné 

školy je zřejmě vázán к osobě konkrétního učitele dějepisu, který se mediálně 

výchovnou problematikou hlouběji zabývá. Z odpovědí na tuto otázku je patrné, 

že učitelé často nepřemýšlí o kompetenci jednotlivých aprobací abstraktně, 

ale že jsou ve svých odpovědích ovlivněni zkušeností s konkrétním učitelem, 

který se danou problematikou zabývá, a jeho aprobaci pak generalizuj! 

jako nejvhodnější. Z těchto důvodů považuji tuto otázku za zavádějící, 

a tedy nefunkční. 

8) Mělo by podle Vás smysl zavést samostatný aprobační obor pro učitele 

„mediální výchova", a tudíž i možnost učit mediální výchovu 

na gymnáziích v rámci jednoho předmětu? 

H8 Učitelé nepovažují samostatnou aprobaci mediální výchova za smysluplnou. 

Dvacet pět učitelů takovouto aprobaci považuje za nepotřebnou a pouze 

pět učitelů za smysluplnou. Hypotéza v tomto případě opět platí. V odůvodnění 

nepotřebnosti samostatné aprobace je ve většině případů názor respondentů, 

že učitelé humanitních předmětů jsou pro tento obor dostatečně kvalifikováni. 

Tento výsledek může poukazovat i na to, že učitelé nemají tendenci se z úlohy 

učit tuto látku „vyvléci". Zbylých pět učitelů argumentuje tím, že mediální 

problematiku považují za natolik specifický obor, že by si v rámci 

pedagogických fakult zasloužil samostatné aprobační vyčlenění. 

Tuto otázku považuji za funkční. Pro učitele je srozumitelná a doplňuje 

předchozí otázky číslo 2,3 a 7. 
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9) Inspirovaly Vás webové stránky www.pilotg-gp.cz ( stránky pro tvorbu 

a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích) při koncipování 

Vašeho pojetí mediální výchovy? 

H9 Učitele tyto stránky inspirují. 

Dvacet osm učitelů tyto stránky neinspirovaly a pouze dva učitele ano. 

V tomto případě je můj předpoklad lichý. Tento výsledek může být dán 

neinformovaností učitelů o těchto stránkách, ale také dostatkem jiných 

inspiračních zdrojů. Výsledek je vzhledem к popularitě projektu Metodika, 

jehož součástí tyto stránky jsou, překvapivý a lze předpokládat, že je dán 

malým počtem respondentů. 

Otázka je z hlediska funkčnosti neproblematická. 

10) Realizujete mediální výchovu také prostřednictvím projektového 

vyučování? V případě, že ano, napište příklad. 

Ню Učitelé realizují mediální výchovu prostřednictvím projektového vyučování. 

Nejčastější realizace projektového vyučování je příprava školního 

časopisu. 

Projektové vyučování realizují všichni učitelé českého jazyka a základů 

společenských věd. Učitelé dějepisu ho pro výuku mediální výchovy uplatňují 

zřídka. Nejčastěji je skutečně uváděna realizace školního časopisu. Dva učitelé 

natáčejí se svými studenty film, což je v našich školních podmínkách, známka 

pokročilé formy realizace mediální výchovy produktivního typu. Ojediněle se 

vyskytuje konference organizovaná studenty na téma média, realizace 

studentských webových stránek a výzkum veřejného mínění. V odpovědích 

učitelů figuruje celá řada dalších aktivit, ty jsou ale neslučitelné s definicí 

projektového vyučováni. Čtyři učitelé uvádí jako příklad čtení novin, pět učitelů 

dokonce shlédnutí dokumentárního filmu a šest učitelů diskusi. Chybu v tomto 

případě nelze hledat ve špatné formulaci otázky, ale v nepochopení smyslu 

projektového vyučování. 

V případě této otázky se poprvé v dotazníku projevilo, že učitelé, kteří 

prošli školením, jsou hlouběji obeznámeni s problematikou mediální výchovy. 
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Uvedené projekty popisovali i s ohledem na cíle, které mediální výchova 

v daném případě sleduje. 

11) Zdá se Vám efektivnější analytická či produktivní forma výuky mediální 

výchovy a proč? 

Нп Učitelé považují obě dvě formy za stejně důležité. 

Osmnáct učitelů považuje obě dvě formy za rovnocenné s odůvodněním, 

že nejefektivnější je provázanost a vyváženost obou forem. Šest učitelů 

považuje za efektivnější produktivní formu pro její dovednostní akcent a dva 

učitelé formu analytickou. Čtyři učitelé odpověděli, že neví přesně, co těmito 

formami myslím. 

Otázka se v této podobě příliš neosvědčila, učitelé své odpovědi rozvádí jen 

výjimečně. Vhodnější by bylo dát učitelům na výběr konkrétní příklady realizace 

těchto forem a nechat je posoudit jejich efektivitu. 

12) Které produktivní činnosti realizujete se studenty v rámci mediální 

výchovy? 

H12 Učitelé českého jazyka a základů společenských věd se studenty vytváří 

školní časopis. Učitelé dějepisu žádné produktivní činnosti se studenty 

nerealizují. 

Učitelé českého jazyka nejčastěji uvádějí tvorbu publicistického textu, 

diskusi a skupinovou práci. Učitelé základů společenských věd opakovaně 

zmiňují vyhledávání informací na internetu, simulaci práce televizního studia 

a panelovou diskusi. Jeden učitel dějepisu vytváří se studenty postery na téma 

propaganda a jeden s nimi čte a vytváří dobové novinové články. 

Hypotéza není přesvědčivě naplněna. I učitelé dějepisu realizují v rámci svého 

předmětu mediální výchovu produktivní činností studentů. 

Tato otázka není pro řadu učitelů srozumitelná. Učitelé ve svých 

odpovědích často zaměňují pojem produktivní činnost s konkrétní výukovou 

metodou. Dalším úskalím je skutečnost, že řada učitelů ve svých odpovědích 

odkazuje к otázce číslo deset, která se s touto položkou v mnohém překrývá. 
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Otázku bych nyní v zájmu její větší funkčnosti pozměnila. Uvedla bych 

do závorky konkrétní příklad neprojektové produktivní činnosti, 

abych eliminovala zmiňovaná nedorozumění. 

13) Zvete či plánujete pozvat do školy v rámci výuky mediální výchovy 

odborníka na mediální problematiku? (např. na jednorázovou přednášku) 

Hi3 Učitelé nezvou do škol odborníky na mediální problematiku. 

Čtyři školy odborníka již pozvaly, dvě z nich na celoškolní přednášku 

a zbylé dvě tak činí pravidelně pro studenty výběrových seminářů. Dvě 

gymnázia doposud žádného odborníka nepozvala, ale učitelé to plánují. 

Z odpovědí je vidět, že vyučující takovéto pozvání koordinují mezi sebou 

a považují tento způsob mediálního vzdělávání žáků za výjimečně efektivní. 

Dva učitelé se zmínili o exkurzi do redakce novin. Dva absolventi školení 

Partners Czech plánují pozvat do školy přímo lektora tohoto školení. Na dvou 

školách přednášel a se studenty diskutoval v rámci projektu Jeden svět 

na školách režisér promítaného dokumentárního filmu. 

Mé očekávání se na tomto malém vzorku škol nepotvrdilo. Je pravděpodobné, 

že pražská gymnázia „pěstují" určitou tradici zvaní mediálních odborníků 

do škol. Dostupnost takovýchto odborníků však bude v regionech nižší. 

Tuto otázku bych ponechala v jejím původním znění. Učitelé jí rozumí 

a mají potřebu se к ní vyjádřit. 

14) Připadá Vám mediální výchova významnější než ostatní průřezová 

témata a proč? 

H™ Učitelům nepřipadá mediální výchova významnější než ostatní průřezová 

témata. 

Dvacet dva učitelů nepovažuje mediální výchovu za více důležitou. 

Mediální výchovu většinou vnímají jako rovnocennou ostatním průřezovým 

tématům. Dva učitelé ji dokonce považují za nejméně významnou. Tento názor 

však nijak neodůvodňují. Osm učitelů si naopak myslí, že vzhledem к vlivu, 

který mají média na dnešní studenty, by toto průřezové téma mělo být více 

akcentováno ve výuce než ostatní průřezová témata. V této názorové skupině 

78 



jsou čtyři ze šesti absolventů úvodního školení Rozumět médiím, což by mohlo 

poukazovat na určitou kauzalitu. Jeden z nich explicitně říká, že: „ Média jsou 

součástí našeho každodenního života a škola by měla tuto situaci kopírovat. 

Mediální výchova by měla rámovat všechna ostatní průřezová témata." 

Stanovená hypotéza platí. Důvod spatřuji opět ve ztotožnění se pedagogů 

s oficiálním pojetím koncepce průřezových témat v RVP G, která nefavorizuje 

žádné z nich. Z psychologického hlediska je zajímavé, že učitelé nevyzdvihují 

průřezové téma, které sami vyučují. Ve skutečnosti učitelé musí zařadit 

do svého předmětu více průřezových témat a vzhledem k tomu, že musí odučit 

dané penzum látky, nemají tendenci některé průřezové téma upřednostňovat. 

Tuto otázku bych opět nechala v její stávající podobě. Prohlubuje předchozí 

položky zabývající se „průřezovostí" mediální výchovy a učitelé se к ní věcně 

vyjadřují. 

15) Je pro Vás složité koordinovat výuku mediální výchovy v rámci 

Vašeho předmětu s ostatními zúčastněnými kolegy? 

H15 Učitelé mají problém s koordinací výuky s ostatními zúčastněnými kolegy. 

Dvacet tři učitelů problém s koordinací výuky nemá, i když někteří z nich 

tvrdí, že na to nemají čas. Čtyři z nich poznamenali, že mají naopak velmi dobré 

zkušenost při realizaci projektového vyučování. Zbylých sedm učitelů své 

problémy s touto koordinací odůvodňují tím, že ostatní učitelé nemají zájem 

spolupracovat. Ve dvou případech učitelé zmínili jako důvod problematické 

koordinace osobní výhrady к určitým učitelům, které jim neumožňují s těmito 

učiteli spolupracovat ani na čistě profesionální úrovni. 

Hypotéza je výpovědí většiny učitelů v tomto případě „falzifikována", 

ale domnívám se, že validita této otázky není příliš vysoká. Lze předpokládat, 

že řada učitelů případné problémy s koordinací výuky s kolegy nebude v rámci 

loajality к učitelskému sboru ventilovat. Jelikož však vyvolala několik velmi 

otevřených odpovědí, ponechala bych ji v tomto znění. 
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7.2.2 Druhá část dotazníku 

1) REALITY SHOW, Cíl: vědět jaké reality show se u nás vysílají 

Učitel se na úvod ptá žáků, jaké reality show sledují. Poté se ptá jaké reality 

show sledují jejich rodiče nebo prarodiče. Po této části prezentuje přehled 

všech reality show, které se u nás vysílají. Společně s žáky si upřesňují 

konkrétní pravidla jednotlivých show. Na závěr si učitel ověřuje, jestli studenti 

správně přiřazují názvy reality show ke jménům soutěžících. 

Hi Tuto ukázku učitelé odmítnou s odůvodněním, že nesplňuje skutečné cíle 

mediální výchovy. 

V případě této ukázky, kterou tvůrce koncepce mediální výchovy pro RVP G 

Jan Jirák nepovažuje za ukázku správného chápání cílů mediální výchovy, se 

učitelé rovnoměrně rozdělili svými odpověďmi do tří táborů.30 Deset z nich 

odpovědělo, že tato ukázka cíle mediální výchovy splňuje, pro jedenáct učitelů 

je slučitelná s cíli mediální výchovy jen částečně a pro zbylých devět je 

nepřijatelná. „ Proškolení" pedagogové jsou rovnoměrně v obou dvou krajních 

názorových skupinách. Pro ilustraci cituji dva krajní názory těchto učitelů. První 

z nich tuto ukázku radikálně odsuzuje:„C/7em mediální výchovy rozhodně není 

zjišťovat, na jaké reality show se dívají rodinní příslušníci žáků, ani zkoušet 

žáky z jmen soutěžících. Žáci by si měli ujasnit, na jakém principu soutěže 

probíhají a diskutovat etické aspekty účasti v soutěži, vysílací časy, vhodnost 

vysílaných scén apod." V kontrastu к tomuto názoru cituji opačné stanovisko: 

„Tato ukázka je velmi vhodná. Prohlubuje и dětí kritické myšlení a schopnost 

hodnocení. Se studenty jsem tuto aktivitu dělala, zaujala je a dobře pracovali. „ 

Tato názorová polarizace absolventů školení nehovoří ve prospěch 

předpokladu, že všichni tito učitelé budou mít správnou představu o cílech 

mediální výchovy, i když v případě prvního citovaného názoru se jedná o vůbec 

nejvýstižnější kritiku této aktivity. 

30 V některých případech odpovědi respondentů konfrontuji s názory Jana Jiráka tak, jak je ústně 
tlumočil Marek Mičienka. Z tohoto důvodu neuvádím žádný zdrojový údaj. 
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Dílčí hypotéza se také nepotvrdila. Zdá se, že pouhá hra s mediálně 

atraktivním obsahem bez hlubšího rozboru, je pro řadu učitelů dostačující náplní 

hodin mediální výchovy.31 

2) NÁSILÍ V MÉDIÍCH, Cíl: uvědomit si negativní dopad hraní počítačových 

her 

Úkolem žáků je ve skupinách sepsat argumenty, proč by neměli hrát násilné 

počítačové hry. Učitel má připraven seznam argumentů dokládajících škodlivost 

těchto her. Argumenty doprovází násilnými videoukázkami z počítačových her 

a průběžně zdůvodňuje jejich negativní dopady. 

H2 Tuto ukázku učitelé odmítnou s odůvodněním, že nesplňuje skutečné cíle 

mediální výchovy. 

Podle sedmnácti učitelů tato ukázka cíle mediální výchovy naplňuje. Řada 

z nich tvrdí, že tímto způsobem se dá výchovně působit na studenty a poukázat 

na škodlivý vliv médií, většina však pouze konstatuje, že tato látka se médií 

týká, a proto je vhodná. Třináct učitelů naopak tuto ukázku odmítá 

s odůvodněním, že to buď nemá smysl, nebo že je to zbytečné plýtvání časovou 

dotací vymezenou pro mediální výchovu. Pouze dva učitelé poukázali 

na skutečný nedostatek takto pojaté aktivity. Jeden z nich to vyjádřil velice 

pregnantné.Jak známo ani odborná veřejnost se neshodne na míře 

negativního dopadu násilí v médiích na diváky. Z těchto důvodů považuji tuto 

aktivitu za příliš jednostranně pojatou. Nemůžeme žákům vsugerovávat, 

že budou-li koukat na „krváky" a hrát násilné počítačové hry, stanou se z nich 

masoví vrazi". 

Čtyři učitelé, kteří prošli úvodním školením Rozumět médiím, se к této 

ukázce postavili zcela nekriticky, jeden z nich ji dokonce okomentoval slovy: 

„Tato ukázka jednoznačně naplňuje cíle mediální výchovy. Podobnou aktivitu 

také realizuji. Mám pocit, že většina studentů к násilí v médiích přistupuje dost 

lhostejně a že doma jim o tom rodiče nic neříkají". 

31 Principu, podle kterého mají respondenti odpovídat na ukázky v druhé části dotazníku, všichni učitelé 
porozuměli, proto se funkčnosti této části dotazníku věnuji až v závěrečném shrnutí. 
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Tento učitel chce sice děti v souladu s cíly mediální výchovy chránit 

před negativními vlivy médií, ale způsob, kterým tak činí, je přesně onen 

přístup z vyhraněně negativní perspektivy, o kterém jsem se zmiňovala 

v souvislosti s popisem, čemu by se měl učitel mediální výchovy vyvarovat. 

Domnívám se, že studenti gymnázia by se v tomto kontextu mohli seznámit 

s výsledky dlouhodobých výzkumů, které neprokazují jednoznačnou příčinnou 

souvislost mezi násilím v médiích a delikvencí diváků. ( Musil 2003) 

Autor výše zmiňovaného výstižného argumentu je sice absolventem 

školení, přesto nelze ani v tomto případě konstatovat, že by z odpovědí většiny 

„proškolených" učitelů bylo patrné hlubší porozumění cílům mediální výchovy. 

Hypotéza, týkající se převažující očekávané odpovědi učitelů, zde tedy neplatí. 

Většina učitelů má tendenci automaticky spojovat kritiku „mediálního násilí" se 

správně pojatým cílem mediální výchovy a dělat z ní v tomto případě spíše 

„civilní obranu" než předmět, vedoucí studenty к objektivnímu a nestrannému 

pohledu na média. 

3) JÍDELNÍČEK, Cíl: za pomoci internetu vytvořit jídelníček pro diabetiky 

Úkolem žáků je za pomoci informací na internetu a v tisku sestavit týdenní 

jídelníček pro diabetiky. Mají najít internetové stránky pro diabetiky, zjistit jaké 

potraviny jsou pro ně vhodné, a které nikoliv. Mají je vhodně zkombinovat 

a nakonec v programu MS WORD vytvořit elektronickou podobu jídelníčku a e-

mailem ho zaslat učiteli. 

H3 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

Tuto ukázku označilo dvacet jedna učitelů za velmi vhodnou, 

což dostatečně splňuje hypotézu. Vyzdvihován byl její produktivní charakter, 

použití mezipředmětových vztahů, zaměření na zpracování informací z internetu 

a originalita. Zbylých devět učitelů sice oceňovalo využití internetu a analýzu 

informací, ale zpochybnilo její zařazení do mediální výchovy například těmito 

slovy: „Myslím si, že práce s internetem je vždy do jisté míry slučitelná 

s produktivní náplní mediálního vzdělávání. Obsahově je toto spíš výchova 

ke zdraví" Některé odpovědi byly zcela nekompromisní: Toto nesplňuje cíle 

mediální výchovy. Smyslem její výuky není, byť za pomoci internetu, 

zpracovávat jídelníčky. " 
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Jan Jirák tuto ukázku chápe také spíš jako „zdravovědu" než správný 

příklad realizace mediální výchovy. V podobném duchu zproblematizovala tuto 

ukázku i většina „proškolených" učitelů. 

4) KAUZA ČUNEK.Cíl: poznat, jak média informují o vystěhování Romů 

ve Vsetíně 

Učitel mezi žáky rozdělí různé deníky z týdne, kdy bylo jednou z hlavních 

událostí vystěhování vsetínských Romů. Žáci ve skupinách zjišťují, co jednotlivé 

deníky o této kauze a vsetínském starostovi zveřejnily. Jednotlivé skupiny 

prezentují své výsledky. 

H4 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

Ukázku považuje dvacet devět učitelů za plně naplňující cíle mediální 

výchovy. Proškolení i neproškolení učitelé většinou i konkretizují činnosti, 

které je vhodné v rámci této aktivity se studenty realizovat: 

„Při této činnosti lze poukázat na subjektivní prvky ve zpravodajství" 

"Teprve opakováním této aktivity si studenti uvědomí hlubší rozdíly 

mezi jednotlivými novinami.,, 

„Doporučovala bych ještě odlišit informaci seriózní a neseriózní". 

Jediný učitel, který měl výhrady se zařazením této ukázky do výuky 

argumentoval takto:" Vůbec bych se touto kauzou nezabýval. Rozhodně 

nemáme dost informací. Zrovna takto sporná témata bych vůbec neotvíral." 

Právě takto sporná témata by se v rámci mediální výchovy otvírat 

měl^ . Učitel tvrdí, že z důvodu nedostatku informací je toto téma nevhodné 

pro výuku, aniž by si uvědomoval, že je významným cílem mediální výchovy 

naučit studenty vnímat informační pozadí jednotlivých medializovaných kauz 

a posuzovat nezávislost informačních zdrojů novinářů. Tato problematika je sice 

složitá, ale na úrovni gymnaziálního vzdělávání by neměla být opomenuta. 

Hypotéza, týkající se očekávaných odpovědí platí. Proškolení učitelé se 

však této ukázky nezhostili s větší erudovaností než ti, co žádné školení 

neabsolvovali. 
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5) ŠKOLNÍ ČASOPIS, Cíl: vybrat události, sesbírat k nim fakta, sestavit 

z nich zprávy a z nich časopis 

Třída se rozhodne připravit časopis. Na úvod učitel s žáky diskutuje, co by bylo 

vhodné napsat do nového čísla studentského časopisu. Žáci dávají návrhy, 

které učitel zapisuje. Nakonec vyberou pět témat, která zpracují. Do příštího 

týdne žáci ve skupinách zprávy zpracují a seřadí dle důležitosti. 

H5 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

Tato aktivita splňuje cíle výuky mediální výchovy pro všechny respondenty. 

Z rozšiřujících komentářů bylo patrné, že ji skutečně většina zúčastněných 

učitelů sama realizuje. Učitelé upozorňovali na časovou náročnost této aktivity 

a na potřebu aplikace reálných podmínek tvorby časopisu. Jeden pedagog 

к tomuto problému dodává: „Studenti se tvorby novin účastní aktivně, 

ale nedodržují některá stanovená pravidla jako je zadaná redakční uzávěrka, 

pravidelné zjišťování zpětné vazby od čtenářů, týmová práce apod. Já se 

snažím jejich činnost pouze koordinovat, a protože je jejich účast na projektu 

dobrovolná, jsou některé žádoucí parametry nevynutitelné. Nakonec jsem 

vůbec rád, když se nové číslo podaří dodělat." 

Při snaze učitelů vnášet do vytváření školního časopisu prvky reálné 

mediální tvorby je tato ukázka ideálním příkladem vhodné realizace mediální 

výuky a o jejím smyslu nemůže být pochyb. 

Dílčí hypotéza je naplněna takřka stoprocentně, ale kvalitativní rozdíly 

mezi odpověďmi učitelů podle toho, zda prošli mediálně výchovným školením, 

či ne, zde nejsou patrné. 

6) TICHÁ REKLAMA Cíl: uvědomit si jazykové a hudební prvky v reklamě 

Učitel se na úvod ptá, jaké reklamy si žáci pamatují. Diskutuje s nimi, jestli 

vnímají jazyk v reklamě. Pak rozdělí žáky do skupin a pustí nějakou reklamu 

bez zvuku. Úkolem žáků je přemýšlet o vhodné hudbě a komentáři k celé 

reklamě. Každá skupina si připraví dabing k celé reklamě ( rozmyslí si, zda ho 

bude číst muž, žena, specifikují její věk i formu přednesu) a vyberou vhodnou 

hudbu. Své výstupy skupiny prezentují. Učitel na závěr shrnuje, co si žáci 

v hodině uvědomili. 

H6 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 
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Ukázku hodnotí sedmnáct učitelů velmi kladně, šest má jisté pochybnosti 

a sedm učitelů ji považuje za nevhodnou náplň hodin mediální výchovy, 

přesto hypotéza platí. 

Kladný postoj učitelé odůvodňují tím, že žáky takováto činnost nutí 

přemýšlet nad jazykem reklamy a rozvíjí jejich kreativitu. Vyzdvihován je 

i produktivní charakter této činnosti. Z výpovědí je často zřejmé, že je tato 

ukázka dokonce inspiruje: „Je to velmi zajímavý nápad, pokusím se to také 

zařadit do výuky. Myslím, že to žáky bude bavit." 

Pochybující učitelé argumentují časovou a technickou náročností realizace 

takto pojaté aktivity. Některým vadí, že v ukázce není řečeno, že žáci před touto 

aktivitou již mají základní informace o principech fungování reklamního sdělení: 

„Je to příliš konkrétní záležitost, která vyžaduje předchozí poučení žáků a jejich 

zkušenost s prací s reklamou. V podstatě s tím ale souhlasím, pokud učitel 

v závěrečném shrnutí skutečně shrne, co by si žáci měli uvědomit. " 

Někteří absolventi školení poukazovali na vhodnější aktivity, týkající se 

tématu reklama: „Žáci by si v rámci tohoto tématu měli vyzkoušet i celý proces 

tvorby reklamy od reklamního zadání až к případné realizaci. Uvědomí si tak 

fenomén reklamy komplexněji." 

Nesouhlasné postoje učitelů jsou zdůvodňovány nedostatečnou reflexí 

obsahů a principů reklam v popisu této aktivity, příliš hravým charakterem 

bez možnosti hlubšího poučení: „S reklamou by žáci v rámci mediální výchovy 

pracovat měli, ale v této podobě bych to zařadil spíš do školního divadelního 

kroužku. " 

U této ukázky je skutečně klíčové, do jaké míry к této aktivitě učitel 

přistupuje analyticky a poukáže na přesvědčovací techniky a zákonitosti 

reklamních sdělení. Za předpokladu, že učitel tuto aktivitu v závěru se studenty 

zpětně analyzuje, je ukázka s cíli mediální výchovy plně slučitelná. 

V tomto případě lze říct, že u absolventů školení je identifikovatelný 

poučenější přístup. Většina z nich zdůrazňuje podmínky, které by aktivita měla 

splňovat, aby nebyla pouhým povrchním využitím mediální tematiky ve výuce. 

7) ŠKOLNÍ SUPERSTAR Cíl: zvolit školní superstar 

Ve spolupráci s učitelem hudební výchovy se zorganizuje Superstar školy. 

Každá třída může nominovat jednoho zpěváka, který se zúčastní před 
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Vánocemi slavnostního finále za přítomnosti žáků, rodičů a přátel školy. Každá 

třída si v rámci hudební výchovy může uspořádat semifinálová kola a vybrat 

jednoho soutěžícího, kterého pak bude podporovat. 

H7Tuto ukázku všichni učitelé odmítnou s odůvodněním, že nesplňuje skutečné 

cíle mediální výchovy. 

Tento způsob realizace mediální výchovy odmítlo dvacet tři učitelů, 

zbylých sedm ho označilo za vhodný. Většina komentářů byla lakonicky 

odsuzujících: 

„Nechápu smysl" 

„ To je úplně mimo" 

„To není mediální výchova, ale jistá forma hudební výchovy" 

„Tohle není pro mediální výchovu přínosné." 

Některé argumenty byly jiného charakteru: „V tomto pojetí to cíle mediální 

výchovy nesplňuje. Navrhovala bych volit nejlepšího, nejvtipnějšího 

a nejoriginálnějšího moderátora. " 

Ti, kterým se tento nápad zdál vyhovující, argumentovali rozmanitými 

způsoby: 

„Je to velmi dobré, žáci se na chvíli stanou součástí mediální produkce" 

„ Je to v pořádku, kreativní, médií se to rozhodně týká" 

„ Zajímavý způsob spojení mediální výchovy s hudební výchovou" 

Ukázka je ilustrací povrchního použití tzv. mediální tematiky jako náplně 

mediální výchovy. Vezmeme-li v potaz, že na tento projekt padne velká část 

časové dotace tohoto předmětu, je její vyznění z hlediska cílů mediální výchovy 

silně nedostačující. Většina vyučujících tento názor vyjádřila a mou hypotézu 

tak potvrdila. 

Žádný proškolený učitel se s touto ukázkou neztotožnil, ale ani nepřistoupil 

к hlubšímu rozboru. 
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8) PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ Cíl: popsat roli médií během Pražského povstání 

na jaře 1945 

Učitel v rámci hodiny dějepisu vysvětluje žákům průběh a smysl Pražského 

povstání. Zmíní se i o boji o rozhlas a upozorní na to, jak důležitá je 

pro společnost možnost veřejné komunikace. 

H8 Tuto ukázku označí učitelé za velmi vhodnou. 

Ukázku nezpochybnil žádný respondent. Většina učitelů ji nijak zvlášť 

nekomentovala. Důvod tohoto jednomyslného souhlasu spatřuji v tom, že svým 

historickým rozměrem působí na učitele velmi seriózně, je také navržená přímo 

autory RVP G pro tematický okruh Role médií v moderních dějinách. O tom, 

že se jedná o smysluplné spojení mediální tematiky s historií není pochyb. 

Rozvitější odpovědi poskytli pouze učitelé dějepisu:" Tohle považuji, 

už z titulu své aprobace, za vynikající příklad. Lze využít i dobových materiálů, 

paměti či vzpomínky. Dobré je také s dětmi diskutovat a zmínit se o dalších 

klíčových momentech naší historie, ve kterých hrál rozhlas klíčovou roli. 

V návaznosti na tuto aktivitu je možné i navštívit Vinohrady a převést tuto látku 

do terénu. " 

„Je to velmi hezký návrh, který cíle mediální výchovy pro hodiny dějepisu plní, 

ale obávám se, že nebudu mít možnost věnovat této látce tak velký časový 

prostor, rozhodně se o to pokusím". 

Kromě ojedinělých obav z nedostatku času je tato ukázka pro učitele 

nekontroverzní. Mnozí učitelé také poukázali na skutečnost, že lze témata 

mediální výchovy do hodin dějepisu zařadit formou projekce dokumentárních 

filmů. 

Má dílčí hypotéza plně platí. Zasvěcenější pohled zde však projevili pouze 

učitelé dějepisu, a to i ti, kteří se žádného školení na téma mediální výchova 

nezúčastnili. 

9) Vaše další komentáře a postřehy к výukové realizaci mediální výchovy 

Hg Učitelé budou vyjadřovat názor, že mají zatím s mediální výchovou příliš 

malou zkušenost. 
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Většina učitelů se к této poslední položce vůbec nevyjádřila. Pět učitelů 

napsalo, že jim nevyhovuje pouze jedna hodina týdně výuky mediální výchovy, 

že by upřednostňovali dvouhodinový blok. Dva učitelé vyjádřili názor, 

že by celou mediální výchovu zařadili do předmětu základy společenských věd. 

Pouze tři učitelé uvedli, že ještě nemají dostatečnou zkušenost se 

systematickou výukou mediální výchovy. 

Tento prostor pro volný komentář učitelů se ukázal jako zbytečný. Učitelé už byli 

pravděpodobně unaveni předchozím blokem otázek a tuto položku prakticky 

vypustili, což vyvolává silné pochybnosti o vhodnosti délky tohoto dotazníku. 
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8. Shrnutí výsledků 
Odpovědi první části dotazníku dávají tušit, že se všichni zúčastnění 

učitelé mediální výchovou v rámci tvorby svých ŠVP zabývali, ale že zatím 

nemají potřebu polemizovat s oficiálními návrhy pro tuto oblast a zavádění 

mediální výchovy do výuky problematizovat. Mediální výchovu přijímají 

bez výhrad jako jedno z šesti průřezových témat, které je zkrátka potřeba 

v rámci doporučených školních předmětů promítnout do výuky. Stejně 

tak nemají učitelé výhrady к fenoménu „průřezovosti" a výběru předmětů, 

ve kterých má mediální vzdělávání figurovat. 

Tematické okruhy mediální výchovy vnímají učitelé většinou jako novou 

náplň svých předmětů a soudě podle toho, že víc jak třetina respondentů jsou 

absolventi školení s mediálně výchovnou tematikou, mají učitelé snahu si své 

pedagogické vzdělání v této oblasti doplňovat. 

I když připadá v implementaci mediální výchovy do ŠVP a do výuky 

významná úloha učitelům českého jazyka, jejich pozice zde není monopolní, 

téměř stejnou měrou se zde angažují i učitelé základů společenských věd. 

V oblasti konkrétní výukové realizace se většina učitelů, ve shodě 

s oficiálním doporučením, snaží mediální vzdělávání praktikovat formou 

projektu či akcentovat produktivní stránku výuky, ale z výčtu a popisu těchto 

aktivit je patrná malá zkušenost učitelů s tímto výukovým formátem a v mnoha 

případech jistá neujasněnost pojmů. 

Strohost odpovědí mi bohužel nedovoluje se vyjádřit к subjektivní 

či pocitové stránce přístupu učitelů к implementaci mediální výchovy do ŠVP 

a do výuky. 

Z hlediska mé stěžejní hypotézy musím konstatovat, že proškolení učitelé 

neprojevili ve svých odpovědích výrazně větší zainteresovanost do problematiky 

mediální výchovy. Pominu-li odpovědi dvou proškolených učitelů, z kterých lze 

opakovaně usuzovat na dlouhodobý zájem o tuto oblast, jsou výpovědi 

ostatních proškolených pedagogů na podobné úrovni jako těch neproškolených. 

Jisté kvality byly u těchto učitelů patrné v oblasti popisu jejich projektového 

vyučování, ale móv očekávání, že tito učitelé budou přistupovat к jednotlivým 

položkám dotazníku takřka z pozice „expertů", byla mylná. 
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Domnívám se, že jejich poučený přístup к mediální výchově by se mohl 

více projevit při pozorování výuky, a tedy prostřednictvím jiné výzkumné metody 

než je dotazníkové šetření. 

Z hlediska pravidel předvýzkumu mi nezbývá než podrobit tuto část 

dotazníku silné kritice. Učitelé sice pochopili základní pokyny, ale řada otázek 

nebyla vhodně formulována. Největším úskalím je délka tohoto dotazníku, 

která učitele svádí к heslovitým odpovědím, které jsou pro kvalitativní výzkum 

málo přínosné. Zodpovědné vyplnění celého dotazníku vyžaduje minimálně 

hodinu, což je velmi nestandardní délka. S tím souvisí i problém malé 

návratnosti, který by se v další etapě výzkumu, velmi pravděpodobně, znovu 

opakoval. Vzhledem к značně redukovaným odpovědím respondentů bych 

otázky z tohoto dotazníku použila spíše jako podklad pro vedení rozhovoru 

s učiteli. 

Jako daleko smysluplnější a více funkční se ukázala druhá část dotazníku. 

Odpovědi učitelů jsou konkrétnější a daleko více obsahově hodnotné. 

V obecném měřítku dokazují reakce učitelů na vybrané ukázky z praxe, 

že většina vyučujících přemýšlí o kategorii cílů mediálního vzdělávání 

a neslučuje mediální výchovu s každou aktivitou, která se jen povrchně dotkne 

světa médií. 

Fakt, že učitele tato druhá část zaujala, potvrzují rozšiřující informace, 

na které jsem se explicitně neptala. 

Tato část dotazníku o něco výrazněji odlišila účastníky školení 

od neškolených pedagogů. V případě dvou ukázek skutečně hromadně projevili 

hlubší porozumění pro poslání mediální výchovy. Na druhou stranu řada učitelů, 

která žádným školením neprošla, se vyjadřovala к ukázkám také velmi 

poučeně. Má hypotéza zde skutečně neobstojí, což však nesnižuje hodnotu 

zmiňovaných školících iniciativ. Je možné, že v reprezentativním výzkumném 

záběru by výsledky byly úplně jiné. Možná je také varianta, že učitelé prostě 

nevěnovali dotazníku přílišnou pozornost. 

Kdybych měla nyní, poučena etapou předvýzkumu, vyrazit znovu 

do terénu a v plné míře realizovat tento výzkum, použila bych pouze druhou 

část dotazníku s očekáváním, že se respondenti ještě více rozepíší. První část 

bych realizovala metodou interview. 
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I přes přehnaný rozsah mého dotazníku věřím, že pro učitele nebyl pouze 

„mnohostránkovou" přítěží, ale že je snad i trochu inspiroval к zamyšlení 

nad mediální výchovou jakožto svébytnou a plnohodnotnou vzdělávací oblastí. 
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9. Závěr 
Na začátku této práce jsem si stanovila formou otázky deskriptívni 

výzkumný problém: Jak probíhá implementace mediální výchovy 

do všeobecného vzdělávacího obsahu a výuky na českých gymnáziích? 

Takto široce nastavený výzkumný problém jsem konkretizovala v několika 

cílech, které tato práce ve třech tematických oddílech sledovala. 

V první části jsem se snažila ukázat, že koncept mediální výchovy má svá 

historická i teoretická východiska a že jeho zakotvení v českém kurikulu je 

součástí procesu celosvětové modernizace všeobecných vzdělávacích obsahů 

a postupného přehodnocování vzdělanostního profilu ideálně vzdělaného 

člověka 21. století. 

V druhé části bylo mým cílem zmapovat průběh zařazení mediální výchovy 

do českého kurikula. Postupovala jsem hierarchicky, tj. od úrovně školsko-

politické směrem к úrovni výukově realizační, v rámci které jsem se zaměřila 

zejména na metodickou podporu učitelů. Závěrem této části je mé zjištění, 

že za uplynulé dva roky se podařilo vytvořit komplexní podpůrný aparát 

pro realizaci výuky mediální výchovy nejen na gymnáziích. 

Třetí část si kladla za cíl konfrontovat předchozí nálezy této práce 

se školní realitou, získat zpětnou vazbu od pedagogů, kteří mediální výchovu 

realizují a zjistit, jak a zda-li vůbec, se onen komplexní podpůrný aparát 

projevuje ve výuce učitelů. Nakonec se mi nepodařilo zrealizovat plnohodnotný 

výzkum, jehož závěry by měly reprezentativní vypovídací hodnotu. 

Přesto považuji svůj pokus o tuto výzkumnou sondu za přínosný. 

Z metodologického hlediska z něj vyplývá řada ponaučení, která mohou být 

přínosná i pro ostatní kandidáty učitelství a výzkumné začátečníky jako jsem já. 

Z hlediska mé hypotézy, stanovené pro toto šetření, výzkum nepotvrdil, 

že by precizně připravené školící iniciativy měly výrazný kvalitativní dopad 

na přístup učitelů к výuce mediální výchovy. Není asi ani možné očekávat, 

že se z učitelů stanou experti na novou oblast jejich výuky ze dne na den. 

92 



Použitá literatura 
Knižní publikace 

1) BREZINA,J. Masmédia, politická sféra a mediální výchova .Praha: PedfUK 

Katedra občanské výchovy a filozofie,přílohy. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

Josef Stracený CSc. 2006.93 s. 

2) BUCKINGHAM,D. Wathing media learning:Making senseof media education. 

London: Falmer,1990. ISBN 18-7276-761-3. 

3) G AVORA,P. Úvod do pedagogického výzkumu.Brno:Paido,2000.207s. ISBN 

80-85931-15-X. 

4) IRÁK,J.;KOPPLOVÁ,B. Média a společnost. Praha:Portál,2003.207s. ISBN 

80-7178-697-7. 

5) KRET,E. Učíme (se) jinak. Praha: Portál,1995.132 s. ISBN 80-7178-030-8. 

6)MASTERMAN.L. Teaching the Media. Comedia Publishing Group, 

USA, 1985. ISBN 0-906-860-56X 

7) MCNAIR, B. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004.182s. ISBN 80-7178-

840-6. 

8) MIČIENKA.M.;JIRÁK J. A kol. Rozumět médiím.Praha: Partners Czech,2006 

217s.ISBN 80-239-6762-2. 

9) MUSIL,J. Elektronická média v informační v společnosti.PrahaA/otobia, 

2003.261 s. ISBN 80-7220-157-3 . 

10) PIKE,G.;SELBY,D.G/obá/п/ výchova. Praha:Grada,1994.322 s. ISBN 80-

85623-98-6. 

11) RE\FO\/Á,\.Slovník mediálníkomunikace.Praha.Porlál, 2004.327 s. ISBN 

80-7178-926-7. 

12) ŠVAŘÍČEK,R. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.Praha: Portál, 

2007.377 s. ISBN 978-80-7367-313-0. 

Periodika 

1 )DOMBROVSKÁ,M. a kol. Informační gramotnost-teorie a praxe v ČR. 

Knihovnická revue ,2004, č.1 ,s 7-18 

2)JIRÁK,J.Mediální gramotnost začíná tam, kde končí mediální nevinnost. 

Revue pro media, květen 2004,č.8, s.14-15 

93 



3)NUMERAT0,D.Mediální výchova:oddůvěrňování důvěrného světa. Revue 

pro media, květen 2004,č.8, s.2-3 

4)PLÁŠEK, Radovan. Mediální výchova a mediální gramotnost v kontextu 

českého školství.Revue pro media, květen 2004,č.8, s. 9 

5)ŠKAŘUPOVÁ,K.Mediální gramotnost v anglicky mluvících zemích.Revue 

pro media, květen 2004,č.8, s.31 

6)VACEK,P.,KRÁTKÁ,J.Filmová a audiovizuální výchova.Cinepur, leden 

2007, č.49, S.19 

7)VOLEK,J. Na hranicích mediální výchovy.Cinepur, leden 2007, č.49, s.25 

8)JIRÁK,J. Komenský a noviny-zlaté časy médií. Hospodářské noviny, 

prosinec 2005.(zvláštní vydání) 

Elektronické zdroje 

1) CENTER FOR MEDIA LITERACY. A Framework for Learning and Teaching 

in a Media Age. /online; [cit.2007-03-28] 

Dostupný z URL:http://www.medialit.org/bp_mlk.html 

2)HAUSENBLAS,0. Lekce půda. [tonline; [cit.2007-05-17] Metodický portál 

RVP.Mediální výchova. 

Dostupný z <URL:http//www.rvp.cz/clanek/224/1476> 

3)EVROPSKÁ UNIE.Doporučen/ evropského parlamentu a Rady Evropy 

o klíčových kompetencích /online;. Praha :Výzkumný ústav pedagogický 

[cit.2007-04-28]. Metodický portál RVP. 

Dostupný z <URL: http://www.rvp.cz/autor/eu > 

4)JIRÁK,J.: Mediální výchova ve světě /online;. PrahaAFis [cit.2007-04-28]. 

Medfejeton 

Dostupný z <URL: http://afis.cz/bubaci/medfejeton.html > 

5)KOPPLOVÁ, B. Mediální studia v České republice, Instituce a zdroje 

informací /"online;. Praha:Výzkumný ústav pedagogický [cit.20070428]. 

Metodický portál RVP. Mediální výchova. 

Dostupný z<URL:http://www.rvp.cz/clanek/541> 

94 

http://www.medialit.org/bp_mlk.html
http://www.rvp.cz/clanek/224/1476
http://www.rvp.cz/autor/eu
http://afis.cz/bubaci/medfejeton.html
http://www.rvp.cz/clanek/541


6)K0ŠŤÁL0VÁ,H. Kritické myšlení a kritická gramotnost, /online/ 

Praha:Kritické myšlení, [cit.2008-02-28] 

Dostupnýz<URLhttp://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty25_gramotn 

ost> 

7)THOMAN, Elizabeth: The 3 Stages of Media Literacy /"online/Media 

Awareness Network.[cit.2007-04-28] What's medialiteracy 

Dostupnýz<URL:http://www.mediaawareness.ca/english/teachers/media_litera 

cy/whatjs_mediaj i teracy.cfm> 

95 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty25_gramotn
http://www.mediaawareness.ca/english/teachers/media_litera


Prameny 

1. S TRA CHO ТА, К. ; VALŮCH, J. Být v obraze.Praha: Člověv tísni, o.p.s., 

2007.195 s. ISBN 978-8086961-35-4. 

2. VUP. Rámcovýv zdělávací program pro Gymnázia. Praha: Tauris,2004. 100s. 

ISBN 978-80-87000-11-3 

3. VUP. Rámcovýv zdělávací program pro Gymnázia. Praha: Tauris,2007.100s. 

ISBN 978-80-87000-11-3 

4. VUP. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. 

Praha: VUP,2007 130 s. ISBN: 978-80-87000-13-7. 

5. UIV. Bílá kniha-národní program rozvoje vzdělávání v ČR.Praha: Tauris, 

2001. 98 s. ISBN 80-211-0372-8 

96 



Seznam příloh 

Příloha č. 1: Mediální výchova v RVP G 

(VUP. Rámcovýv zdělávací program pro Gymnázia. Praha: Tauris,2004. s.77-81) 

Pří loha č. 2: Ukázka aktivity: Systémový projekt Metodika 

(ZEJDOVÁ,Z. Všudypřítomná méd/'a/bnline;.[cit.20080128].Metodický portálRVP. 
Mediální výchova.Dostupný z<URL:http://www.rvp.cz/clanek/439/1832 >) 

Příloha č. 3: Ukázka aktivity: Projekt Rozumět médiím 

(MIČIENKA,M.;JIRÁK J. A kol.Rozumě/ médiím.Praha:Partners Czech,2006 s.55-57) 

Pří loha č. 4 : Ukázka aktivity: Projekt Jeden svět na školách 

(Člověk v tísni.Co se stalo na pláži Carcavelosfonline;.[cit.20080105]. Metodický 
portálRVP.Mediální výchova. Dostupný z<URL:http://www.rvp.cz/clanek/439/1068>) 

Pří loha č. 5 : Ukázka aktivity: Projekt Být v obraze 

(STRACHOTA,K. Být v obraze.Praha:Č\o\/ék v tísni,o.p.s.,2007 s. 142-147) 

Pří loha č. 6: Dotazník pro učitele participující na výuce mediální výchovy 

97 

http://www.rvp.cz/clanek/439/1832
http://www.rvp.cz/clanek/439/1068


Příloha číslo 1 
Mediální výchova v RVP G 



• К čemu člověk využívá půdu a jaké důsledkyztoho pro životní prostředí vyplývají 

Jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na životní prostředí 

Které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka 

Jaké jsou příčiny a důsledky globálních ekologických problémů a jaký postoj k tomu zaujímají 
zainteresované skupiny 

Jaké jsou nástroje a možnosti řešení globálních ekologických problémů (např. legislativní, dobrovolné/ 
občanské, institucionální, technologické) a jakéjsou možnosti zapojeníjednotlivce do jejich řešení 

Které základní principy se pojíš myšlenkou udržitelného rozvoje 

Jakéjsou prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního jednání lidstva 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONU A ČESKÉ REPUBLIKY 

S kterými problémy z hlediska životního prostředí se ČR a region nejvíce potýká 

Jaká je historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR 

• Které z institucí v ČR se zabývají problematikou životního prostředí 

Jaká jsou nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti životního prostředí a jak tato 
opatření ovlivňuje Evropská unie 

6.5 Mediální výchova 

Charakteristika průřezového tématu 

Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do RVPG vycházíztoho, jakou povahu má současná spo-
lečnost. Klíčovým jevem současnosti je obohacení života o proces „medializace", tedy o skutečnost, že velká většina 
informacíje zprostředkována masovými médii, jejichž produkce má svou vlastní logiku, své zákonitosti - a tyje třeba 
znáta rozeznávat. V úhrnu všech komunikačních aktivit neustále vzrůstá podíl těch, ježjsou stimulovány, vynucovány 
a zajišťovány moderními zprostředkujícími technologiemi - jinými slovy, že neustále stoupá účastjednotlivců i skupin 
na mediální komunikaci. Poznávání světa i rozhodovánív rozmanitých životních situacích odintimního života až po 
volební chování se děje - mimo jiné - pod jistým vlivem sdělení, která nabízejítzv. masová média. Tato média jsou 
ale zároveň součástí globalizující se ekonomiky, jejímž podstatným rysem je masový důraz na spotřebu, prožitek a 
přítomnost-rysy příznačné pro tzv. masovou společnost. To je trend, kterýs sebou přináší řadu výhod a obohacení, 
alei velké množství rizik (od možné ztráty orientace ve společnosti a vjejích normách a hodnotách až po izolaci a 
možnost sociopatologického chování). Současná společnost proto vyžaduje, aby sejejí členové dokázali co nejsa-
mostatněji orientovatv mediální nabídce (od produktů „tradičních" masových médií po možnosti „nových" síťových 
médií). Tento požadavekje natoliksi Inýa významný, že zvládnutímediální nabídky se stává kompetencí svého druhu. 
Postavení masových médiía mediální komunikace vživotě člověka je zcela zřetelně jedním zfaktorů kvalityjeho živo-
ta, faktorem natolikvýznamným,žesmédii není možné nakládattoliko intuitivně, nýbrž především poučeně-je třeba 
dosáhnout „mediální gramotnosti". Proto se soustavná příprava na „život s médii" - tedy mediální výchova - stává 
samozřejmou a běžnou součástí vzdělávání ve všech vyspělých společnostech. Současný člověk musí být vybaven 
poznatky a dovednostmi, které mu umožníorientovatse v masově mediální produkci, využívatji, ale nepodléhatjí. 

Mediálnígramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat 
s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu 
nástroje, aby dokázalty oblasti mediálníprodukce, kterésejím snažískrytě manipulovat, odhalit. 

Mediální výchova se zaměřuje nato, aby vžácích - pomocí rozborů reálné mediální produkcea prostřednictvím vlastní 
tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve společnosti -soustavně rozvíjela jejich 
schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup. 
Koncepce mediální výchovy se tedy opírá o představu mediální gramotnosti jako souboru dovednostía vědomostí 
nutných pro orientaci v nepřehledné a neprůhledně strukturované nabídce mediálních produktů, které vytvářejí 
(znakové, resp. symbolické) prostředí, v němž se současný člověk pohybuje. Mediální výchova by měla vést na jedné 



straně к obohacení života výchovou к racionálnímu a hodnotnému využívání mediální produkce, na druhé straně ke 
snížení rizik, jež mediální produkce představuje. Měla by pedagogickými prostředky navozovat směr osobnostního 
a sociálního vývoje, který by v žácích založil následující předpoklady: 

posílení vědomívlastníjedinečnosti; 

udržování kritického odstupu od modelů životního stylu, nabízejících se v masových médiích; 

^ včlenění masových médií do souboru využívaných zdrojů informace, vzdělávání a zábavy; 

^ kritické prověřování mediálních sdělení ostatními zdroji. 

Mediální výchova zahrnuje dvě základní oblasti: 

vědomostní 

— společenskovědní- nabízí základní poznatky o roli médií ve společnosti a jejích dějinách - jejím 
přínosem má býtto, že si žáci uvědomí význam médií pro život společnosti, zjistí, jakou roli média 
sehrávajív každodenním životě (organizují rytmus dne, nabízejí vzory chování, odrážejí vztahy 
nadřazenosti a podřazenosti apod.) i v historicky vypjatých okamžicích (není náhodou, že zlomové 
okamžiky nejmodernějších českých dějin se vztahují к „bojům o rozhlas", vždyť rozhlas je rychle 
reagujíc, obecně dostupné médium); 

— mediovědní- nabízí základní poznatky o médiích samotných a jejich chování, poskytuje postupy 
pro kritický přístup к mediální produkci - je j ím přínosem má býtto, že si žáci uvědomí „mediální 
logiku" promítající se do mediálních produktů (pravidelnost a předvídatelnost zpravodajství, stereo-
typní vnímání menšin, orientaci na spotřební chování, podporu ekonomického úspěchu apod.); 

dovednostní- umožňuje vlastní mediální produkci - jejím přínosem je to, že žáci vlastní prací poznají, 
za jakých okolnostímediálníprodukce vzniká, čím je podmiňována a omezována, jakou roli hraje 
orientace na vzbuzení zájmu, jakou roli hraje potřeba fungujícího týmu apod. 

Průřezové téma svým věcným obsahem souvisí především s těmi vzdělávacími obory, které mají humanitní, 
sociálněvědní nebo psychologickou povahu, tedy především se vzdělávacími obory: Občanský a společenskověd-
ní základ, Českýjazyk a literatura, Dějepis. 

Občanský a společenskovědní základ 

Mediální výchova přináší žákům především doplnění představy o fungování rozhodovacích procesů 
v politické komunikaci (význam médiía „medializace", funkce veřejného prostoru, rizika mediální manipulace), 
o moci a jej í demokratické kontrole (představy o společenské úloze žurnalistiky - „čtvrtý stav", „hlídací pes 
demokracie" apod.), o veřejnosti a veřejném mínění (zvláště postavení výzkumů veřejného míněnív mediální 
produkci). Dále jim nabízí představu o současných trendech v mediální produkci podmíněných masovostí mediál-
ní produkce a jej í orientací na zisk a spotřebu (depolitizace politických témat, zeza bavň ování, zestejňování). 

Českýjazyk a literatura 

Mediální výchova nabízí žákům aplikaci představ o konstrukci významu předváděného (je třeba 
ukázat, že když se nějaký charakteristický rys něčemu přisuzuje, například osobě ve zpravodajství, postavě 
v seriálu či účastníkovi reality show, nemusí to být jeho skutečná vlastnost, nýbrž „uměle" přisouzený rys), 
o hře s doprovodnými (konotovanými) významy (použití slov „podnikatel", „tunelování" či „technoparty" 
ľozehrává j isté představy a média s těmito představami pracují, jako by byly obecně platné), o stereotypech 
a mýtech, o kultuře, o roli uměleckého projevu, o realističnosti - mediální výchova umožňuje využít poznatky 
o jazykových a dalších znakových kódech při rozvoji kritického čtení textů. 

Dejepis 

Mediální výchova poskytuje žákům poznatky o souvislostech mezi vývojem médiía vývojem moderních 
společností, o institucích, na nichž tyto společnosti stojí, o vzniku a vývoji veřejné sféry. Poukaz na vnímání 
prostředků veřejné komunikace (obavy i naděje, které vyvolávalo každé „nové" médium v dějinách lidské komu-
nikace) umožňuje strukturovat a obohatit uvažování o současné situaci. Zvláštní téma představuje role médií ve 
vypjatých dějinných okamžicích (noviny v roce 1848, rozhlas v květnu 1945 a srpnu 1968 apod.). Samostatnou 
část představují dějiny technických prostředků rozšiřujících možnosti komunikace. 



Prínos průřezového tématu к rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 

rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů (tedy rozvíjet schopnost 
přijímat a zpracovávat mediální produkty svědomím toho, jak jsou konstruovány a s jakým 
komunikačním záměrem jsou nabízeny na trhu); 

posilovat reflexi sebe sama a nacházet místo ve společnosti; 

uvědomovat si význam nezprostředkovaných mezilidských vztahů (rodinných, partnerských) a jejich 
vnitřní emocionálníi poznávací dynamiku (namnoze kontrastující s šablonovitou nabídkou jejich 
zobrazenív mediálních produktech); 

rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdělení v různých sémiotických kódech, zvláště sdělení 
v mateřském jazyce (podpora rozvojejazykové kultury) a obrazových sdělení; 

zvyšovat citlivost vůči kulturním rozdílům, chápat je jako obohacení života, učit se rozumět odlišnostem; 

vnímat životní styljako výraz vlastní autenticity a odlišovat ho od spotřebních životních stylů 
nabízených masově mediální produkcí; 

získat představu o práci v týmu, o vztazích kooperace a nadřízenosti a podřízenosti při tvorbě 
společného díla, o vlastním tvůrčím potenciálu. 

V oblasti vědomostí, dovednost 'a schopností má průřezové téma žákovi pomoci: 

osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy; 

podpoři tschopnostargumentacet ím,žeho naučí vyhledávat „nedořečená" místa v textu (zamlčené 
otázky, manipulaci slovem i obrazem apod.); 

• získat základní představu o práci vjednotlivých „tradičních" i „nových" médiích; 

osvojit si dovednosti umožňujíďpráci vtýmu, popřípadějeho řízenía koordinacijehojednotlivých 
členů: vzhledem к tomu, že snaha o uplatnění ve sféře veřejné (resp. mediální) komunikaceje 
v postindustriální (resp. „informační") společnosti stále častější; 

posílit představu o profesích, které se v této oblasti uplatňují, a zvýšit možnost poučeného rozhodování 
při volbě povolání či dalšího studia; 

osvojit si poznatky usnadňujíc orientaci v současném světě; 

podpořit svobodné rozhodování na základě kritického vyhodnocení nabídnutých informací 
nerovnocenné povahy, zvi. rozhodovánív rovině občanského rozměru života ve společnosti a jeho 
oddělení od rozměru spotřebitelského; 

• naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů; 

získat představu o roli médií vjednotlivých typech společnosti a různých historických kontextech; 

pochopit podstatu a projevy současných trendů ve vývoji světa, zvi. integrační a globalizační procesy, 
a vnímat, jak se tyto trendy projevujív každodenním životě (včetně mediální nabídky) i v dlouhodobém 
směřování společnosti. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy Mediální výchovy zahrnují složku vědomostní a dovednostní.Tyto složky se vzájemně 
do plň ují a prolínají a tvoří faktickyjeden celek. 

MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 

• vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize) 

vnější vlivy na chovánímédií: institucionální (mediální legislativa), regulace, neformální (nátlak, 
lobbying, vlivové agentury, public relations apod.) 



f inancovánímédi í ( reklama, poplatky, efektivita realizovaná standardizaci') 

profesně etické kodexy 

• lidé v médiích a jejich práce (novináři, bavia , he rd , manažeři) 

jaká máme práva ve vztahu к médiím (právo na opravu a právo na odpověď) 

organizace práce v médiích: jak vzniká zpráva, jak vzniká zábavní pořad, práce v redakci, výrobní š táb 

práce v produkčním týmu „školního média" ( t iš těné periodikum, rozhlasové či televizní vysílání, 
in ternetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska dodržování dohodnutých zásad a pravidel 
(„třídní mediální ombudsman") 

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

komunikace a spolupráce v týmu (s tanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů a odpovědnosti , 
otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek) 

MEDIÁLNÍ PRODUKTYA JEJICH VÝZNAMY 
(citl ivé v n í m á n í souv i s los t í v n e s t r u k t u r o v a n é m soc iá ln ím p ros t ř ed í ) 

kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a televiznívysílání, in ternetové stránky), 
formy mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, seriál, po radna , fotoromán apod.) , 
vzájemné inspirace mezi médii 

rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv (důležitost pro život, aktuálnost , negativita, 
blízkost, j ednoduchos t , jednoznačnost , př í tomnost prominentní osoby, možnost t rván ív čase) 

vztah mezi mediálními produkty a skutečnost í (mediální „reprezentace" skutečnosti , vztah 
zpravodajství a skutečnosti , vztah fikce a skutečností , „hra" se skutečností , relevance a věrohodnost 
informačních zdrojů a informací) 

výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média: obrazové, zvukové a jazykové 
prostředky, sekundárn í kódy charakter izuj íc í jednot l ivá média (obálky časopisů pro dětí a mládež, 
znělky v rozhlase a televizi) 

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

hodnoty a životní styly nabízené/nenabízené mediálními produkty a jejich konkrétní předvedení 

mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z hlediska prezentace mezigeneračních vztahů, 
intimních vztahů, představ o žádouc í /nežádoud budoucnosti) 

reklama a j e j í výrazové prostředky, kritický přístup к reklamě, rozbor reklamy z hlediska použité 
s t ra tegie (úspěch ve společnosti , získání obdivu, výzvy к identifikaci) 

příprava „ideálního" časopisu pro mládež (co v reálných časopisech žáci považují za zajímavé 
a co v nich post rádaj í ) 

• příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu 

• příprava příspěvku na s te jné téma do různých typů reálných novin ä časopisů 

• příprava televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku 
(rozdíl mezi psaným a mluveným projevem) 



UŽIVATELÉ 
(vědomí síly a významu aktivního přís tupu ke všem podně tům) 

co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 

jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co jedlová skupina 

média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 

jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, sledovanost, podíl na trhu) 

co je aktivní publikum, „sémantická moc" publika (volnost vyložit si sdělení po svém) 

návyky při konzumaci médií (stru kturace dne podle médií- čtení novin či časopisu, sledování televize, 
„boj o dálkové ovládání", uspořádání nábytku vzhledem к televizi apod.) 

sledovánía popis návyků při užívání médiív rodině/třídě/skupině a jejich rozbor 

ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace názorů, napsání souhlasné či nesouhlasné reakce 

ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ 
(aktivní př ís tup к u tváření vlas tního int imního i společenského prostředí) 

vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu přes roze<f-
konverzačních témat) 

předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřn 
pornografie) 

. • Í U . ^ - I . . . . „ - . U ň , 

• 

vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené spol 
společnosti, sport apod.) 

činnost „mediální poradny" (jak rozpoznat návyky mediální konzumace 

příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií" (vliv násiln 
rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.) 

ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH 
(vědomí pos taven í médií ve společnost i ) 

čím se liší postavení člověka vtradičnía moderníspolečnosti: význam к 
význam digitalizace, kontinuálnívyužívánítradičních a digitálních méd 

co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace), význai. 

moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá 

kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo 

jak společnost komunikovala: od posunků přes řeč, písmo, tisk a vysílán 

která média se v současností podílejí na formování našich představ o d 

média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, pročsevnepřehli 

uplatňuje rozhlas 

role médiív dějinách obce 



Příloha číslo 2 
Ukázka aktivity 

Systémový projekt Metodika 



Všudypřítomná média 
Autor: Zuzana Zejdová 

Volební kampaň pro volbu prezidenta 

Motivace 

Brainstorming (max. 5 minut) na téma Naše oblíbené postavičky z večerníčků. Učitel 
zapisuje na tabuli jména postav a podněcuje žáky, aby stručně vyjádřili důvody svých 
sympatií. 

Úkol 

Představme si, že se víla Amálka, Rumcajs, Malá čarodějnice a Křemílek rozhodli 
kandidovat na prezidenta České republiky. Naším úkolem je připravit jejich 
předvolební kampaň, tj. volební program, billboard a výstižné heslo. Žáci pracují ve 
skupinách, které představují reklamní agenturu. Agentury nejprve zpracují profil 
kandidáta - cílem je vystihnout silné stránky a slabiny osobnosti a vyhledat 
charakteristické rysy, kterými může zaujmout voliče (příloha - pracovní list). 

Příklad vyplněné karty Profil kandidáta: 

Profil kandidáta 

Foto: 

Jméno: Rumcajs 
Věk: 35 

Bydliště: Řáholec u Jičína 
Rodinný stav: ženatý, 1 dítě 
Povolání: švec, t.č. loupežník 

Koníčky a zájmy: ochrana přírody, včelařství, střelba, právo a spravedlnost 

Se zpracovaným profilem agentura přistoupí к tvorbě volebního hesla. Inspirovat se 
může z již existujících hesel, která najde např. na internetu: 

Po modré společně 
Myslíme to upřímně 
Myslíme jinak 
Klidná síla 
S lidmi pro lidi 



Heslo by mělo být jednoduché, jasně vyjadřovat postoj kandidáta a jeho vztah к 
voličům, mělo by zaujmout a dobře se pamatovat. S navrženým heslem agentura 
připraví volební billboard, opět se může poučit z autentických billboardů: 

Jiří Dědeček 
sprtûvuttl Pp̂ woffirdtrnq ľ í H Společně 

Plus pro Vaši rodinu a vzdčláni 

Se změnou začněme 
od kraju 
5. - I LISTOPADU го ca 

Jan KASL, předseda ED 

Senátor má sloužit, 
nikoli vládnout 

M Y S L Í M E T O 

UPŘÍMNÉ 

JISTOTA MÍSTO SLIBU 

Posledním krokem, který má reklamní agentura za úkol, je v našem případě 
zpracování volebního programu. Žáci ve skupinách znovu uvažují, s jakým volebním 
programem může jejich kandidát uspět, co vyzdvihnout a co naopak upozadit, popř. 
dokonce zamlčet. Na závěr vyvěsí billboardy a prezentují svého kandidáta. Ve volbách 
nesmějí hlasovat pro svého kandidáta. Učitel žáky při prezentaci vede ke 
kultivovanému vyjadřování, podporuje je pochvalou. 

Poznámka: Postavičky z večerníčků jsou vhodné především v případě, že se aktivitě 
budeme věnovat s malými dětmi. Starší žáci je mohou nahradit např. oblíbenými 
celebritami, spolužáky apod. Večerníkové postavičky také umožňují téma odlehčit a 
pojmout aktivitu jako hru či recesi. 



Politická reklama 

Cílem aktivity je, aby si žáci uvědomili, že předvolební prezentace kandidátů patří do 
skupiny reklamních sdělení. Obecným cílem jakékoli reklamy je motivovat příjemce к 
činu, v našem případě k činu politickému - volbě. 

Podle typu jednání, ke kterému reklama svého příjemce nabádá, rozlišujeme tři 
základní typy: 

• komerční (podněcuje к nákupu zboží či služeb) 
• sociální (nabádá к změně společenských postojů a životního stylu, např. kampaně 

proti rasismu, týrání zvířat atd.) 
• politickou (motivuje к politickému činu, např. volbě strany nebo kandidáta, bojkotu 

voleb, podpisu petice, účasti na demonstraci) 

К dosažení cíle reklama používá několik základních přesvědčovacích technik. Jsou 
to zejména: 

• vychvalování předností produktu (na našem případě vyzdvihování nej lepších 
vlastností a předpokladů kandidáta) 

• opakování (jména kandidáta, jeho hesla...) 
• odměna (propagační předměty, volební guláše...) 
• hrozba trestu (pokud nás nezvolíte, čeká vás chudoba, zavedení různých 

poplatků...) 
• posilování sdílených hodnot (rodina, solidarita, spravedlnost, blahobyt, 

vzdělání, práce, patriotismus...) 
• doporučení (známí lidé, celebrity, např. Lucie Bílá - ODS) 
• ztotožnění a nápodoba („lidé jako já") 
• skupinová identita (pracující, důchodci, rodiče) 
• humor („volič ODS jako Indiana Jones" - reklamní spot) 
• provokace („opalování s Čunkem") 

Ve způsobu reklamní komunikace příliš nezáleží na typu reklamy. Stejných strategií 
lze úspěšně využít, ať veřejnosti předkládáme kandidáta na prezidenta nebo prášek na 
praní. Žáci proto mohou při tvorbě kampaně plně využívat svých zkušeností s 
komerční reklamou. 

Cvičení 

Pokuste se určit dominantní přesvědčovací techniky volebních billboardů výše. 



Volby 

Po prezentaci volebních kampaní následuje vlastní volba prezidenta. Je dobré 
neprovádět ji bezprostředně, nýbrž nechat billboardy a „veřejné mínění" určitou dobu 
pracovat. Samotnou volbu můžeme provést tradičně pomocí volebních lístků, nebo 
prostřednictvím e-mailu a internetu. 

Pečlivě sečteme hlasy a vyhlásíme vítěze voleb. Reklamní agentura, která vedla 
kampaň vítězného kandidáta, zaslouží zvláštní ocenění, avšak vítězství jejího 
kandidáta nelze připisovat pouze dobře vedené volební (reklamní) kampani. 

Účinky volebních kampaní 

V moderních společnostech zároveň vzrůstá pocit, že moc lze daleko efektivněji, a 
možná výhradně, vykonávat pouze prostřednictvím médií. Ovšem situace, kdy média 
někoho přímo dovedla к politické moci, jsou spíše výjimečné. Výsledky voleb proto 
nelze připisovat pouze úspěšné kampani či mediálnímu obrazu kandidáta. Konečné 
rozhodnutí voliče, koho volit, ovlivňuje mnoho dalších vlivů, a to především 
komunikace v sociální skupině. Také v našem případě o výsledku voleb 
nerozhodovala pouze volební kampaň, ale také komunikace ve skupině, vzdělání a 
způsob života, vliv tzv. názorových vůdců, nebo předchozí (často iracionální) 
sympatie či antipatie ke kandidátovi, postavičce z večerníčka. Učitel vysvětlí žákům, 
že stejné vlivy působí i v případě skutečných voleb. Úspěch i neúspěch ve volbách 
proto nelze připisovat pouze médiím a jejich moci. Ostatně obvykle se v souvislosti s 
médii hovoří spíše o jejich vlivu než o moci. Moc totiž předpokládá možnost 
donucení, kterou média nemají. 

Přílohy: 
Pracovní listy 
Hlasovací lístky 

Odkazy a literatura: 
Mičienka, M. - Jirák, J. & kol.: Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. 
Jirák, J. - Říchová, В.: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. 
Jirák, J. - Kôpplová, В.: Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 
Svět průřezových témat, I. stupeň ZS. Praha: Raabe, 2006. 
Svět průřezových témat, II. stupeň ZŠ. Praha: Raabe, 2006. 
www.celn.cz/promed 

http://www.celn.cz/promed


Pracovní listy 
Profil kandidáta Profil kandidáta 
Foto: 

Jméno: 
Bydliště: 
Rodinný stav: 
Povolaní: 

Koníčky a zájmy: 

Věk: 

Profil kandidáta 
Foto: 

Jméno: 
Bydliště: 
Rodinný stav: 
Povolání: 

Koníčky a zájmy: 

Věk: 

Foto: 

Jméno: 
Bydliště: 
Rodinný stav: 
Povolání: 

Konicky a zájmy: 

Profil kandidáta 
Foto: 

Jméno: 
Bydliště: 
Rodinný stav: 
Povolání: 

Koníčky a zájmy: 

Věk: 

Věk: 



Hlasovací lístky 
(vystřihnout vždy jednoho kandidáta tak, aby reklamní agentura nemohla volit vlastního) 

Hlasuji 



Příloha číslo 3 
Ukázka aktivity 

Projekt Rozumět médiím 



Tato lekce si klade za cíl přivést žáky ke zjištění, že zpravodajství je výsledkem vysoce selektivní 
a rutinní práce a že o zveřejnění zprávy rozhodují takové parametry, jako je negativita, jednoznač-
nost, přítomnost prominentní osoby apod. 

CÍLE LEKCE 
» uvědomit si, proč zpravodajství není a nemůže být úplným odrazem reality 
» popsat, podle jakých kritérií jsou vybírány zprávy do zpravodajství 

VAZBA NA VZDĚLÁVACÍ OBUSTI 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
» rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá к ní kritický postoj 
» rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
» posuzuje a interpretuje komunikační účinky textu 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
» kriticky přistupuje к mediálním informacím 

VAZBA NA VZ1 
OBUSTI 

DÉLKA LEKCE 
» dvě vyučovací hodiny Щ Ц 

DÉLKA 

POMŮCKY 
» pracovní listy, ukázky ze zpravodajství CT, Primy, Novy na CD-ROMu Гтегяе̂ Тл Vi 

Щ И " 
POMÔCKY 

I. ÚVOD 
Vyzvěte žáky, ať si představí, že by měli v rozhlasových zprávách, které jsou určeny pro jejich město 
(region), oznámit jednu z následujících informací jako hlavnízprávu. Která by to byla? 

(A) Dominik Hašek, známý český hokejista, bude zítra odpoledne v knihkupectví na Velkém náměs-
tí podepisovat knihu o své kariéře. 

(B) Pachatel, který se minulý týden vloupal do prodejny elektroniky a odnesl si kamery a mobily 
za ?60 tisíc korun, byl včera dopaden. 

(C) Jedné občance města se včera večer narodila čtyřčata - Pavel, Petr, Alena a Zdena. Zdravotní 
stav matky a dětí je dobrý. 

(D) Zastupitelstvo města na svém včerejším jednání rozhodlo o přidělení deseti bytů mladým rodi-
nám. 

Žáci vyberou jednu zprávu. Poté se jich ptejte: 
* Kterou z informací jste vybrali? Která z nich je nejdůležitější/nejzajímavější? 
* Proč? V čem je vámi vybraná událost důležitější než ostatní? 



II. CO SE STALO 19. LEDNA? 
Seznamte žáky s tím, že v následujícím cvičení se budou moci vžít do rolí editorů televizní stanice. 
Rozdělte je do skupin po šesti až osmi. Každá skupina dostane pracovní listy Co se stalo 19. ledna 
s přehledem událostí, které se staly 19. ledna 2006. Jejich úkolem bude vybrat informace do hlav-
ních večerních zpráv. 

První tři skupiny reprezentují televizní stanice (první skupina Českou televizi, druhá Novu, třetí 
Primu). V případě většího počtu žáků můžete více skupinám přiřadit stejnou televizní stanici. Mají 
vybrat takové zprávy, které by jim určená televize vybrala do hlavních večerních zpráv. Svou volbu 
musí umět zdůvodnit. Poslední skupina představuje ideální TV stanici. Její členové vyberou zprá-
vy, které by oni sami vybrali, pokud by mohli rozhodovat o podobě zpravodajského pořadu. Skupiny 
se mohou rozdělit do podskupin (redakce domácího, zahraničního a sportovního zpravodajství). 
Úkolem každé skupiny je vytvořit zpravodajství, které bude obsahovat: 

UDÁLOSTI Z DOMOVA 

Tři události z domácí scény - z toho jednu hlavní domácí událost dne a dvě vedlejší 

UDÁLOSTI ZE ZAHRANIČÍ 

Tři události ze zahraničí- z toho jednu hlavní zahraniční událost dne a dvě vedlejší 

UDÁLOSTI ZE SPORTU 

Tři události ze sportu - z toho jednu hlavní sportovní událost dne a dvě vedlejší 

Po skončení této části s žáky diskutujte. V diskusi se snažte, aby žáci formulovali kritéria, podle kte-
rých zprávy vybírali. Kritéria můžete zapisovat na tabuli. 
» Jak těžké bylo vybrat jednotlivé zprávy? 
» V jakých událostech se shodují jednotlivé skupiny? V čem se rozcházejí? Proč? 
» Podle čeho jste zprávy vybírali? Jaká kritéria jste používali? 
» Jak probíhala diskuse ve vaší skupině? Shodli jste se všichni na výběru těchto zpráv? 

Na závěr diskuse můžete pustit headlines (úvodní přehled zpráv) reálných hlavních zpravodajských 
relací z tohoto dne, které najdete na CD-ROMu. Stejně tak můžete porovnat i první zprávu, kterou jed-
notlivé televize zařadily do zpravodajské relace. 

CD-ROM: MULTIMÉDIA» TV ZPRAVODAJSTVÍ» 2 /2 CO SE STALO 19. LEDNA 

Můžete porovnat, jak se výsledky jednotlivých skupin shodují se zprávami daného dne, a hledat dů-
vody pro případné rozdíly. 



III. ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY 
Na základě diskuse v předchozí části se pokuste shrnout spolu se žáky (za pomoci úvodního textu 
a přílohy Jak se vybírají zprávy ), jaké zprávy se dostávají do zpravodajských relací. 

IV. REFLEXE 
Na závěr shrňte informace, které se týkají tvorby zpravodajství, a pokuste se zdůraznit to, co bylo 
' cílem aktivit v této lekci: zpravodajství je výsledkem vysoce selektivní a rutinní práce a o zveřejnění 
zprávy rozhoduje řada faktorů. 

Na úplný závěr můžete položit otázku, zda by po zkušenosti z této lekce žáci chtěli vybírat zprávy 
Pro vysílání. Proč ano? Proč ne? 



Příloha číslo 4 
Ukázka aktivity 

Projekt Jeden svět na školách 



Co se stalo na pláži Carcavelos? 
Autor: Člověk v tísni 

Níže popsané modelové hodiny Mediální výchovy (MV) jsou založeny na práci žáků s 
dokumentárním filmem nabízeným v rámci projektu Jeden svět na školách. Jednotlivé 
aktivity tvoří moduly bloku dvou až tří vyučovacích hodin, textem se lze tedy inspirovat 
i třeba jen pro jednu vyučovací hodinu. Může se jednat stejně dobře o výuku samostatné 
Mediální výchovy jako například Občanského a společenskovědního základu s integrací 
průřezového tématu MV. Popsané aktivity rozvíjejí u žáků schopnost kritického 
nadhledu vůči mediálnímu působení, což je smyslem celého průřezového tématu MV. 

Jednou ze složek každodenního mediálního působení, kterému jsou mladí lidé více či 
méně vystavováni, je zpravodajství. Procesy a omezení vycházející ze specifik 
jednotlivých médií mají zásadní vliv na výslednou podobu toho, co je divákům, 
případně čtenářům, předkládáno jako souhrn událostí dne. Cílem mediální výchovy a 
mimo jiné také této lekce je s využitím filmu o jedné zpravodajské kauze poodhalit 
žákům, jak touha po atraktivitě, senzaci, aktuálnosti v kombinaci s manipulací se 
statistickými údaji, zažitými stereotypy a osobním selhání pracovníků médií dokáže 
vyvolat nežádoucí reakci ve společnosti. 

Synopse filmu: 

Plážová bouře jako žádná jiná (Diana Andringa / Portugalsko / 2005 / 24min) 

Desátý červen, portugalská pláž Carcavelos, mnoho lidí se sluní a koupe. Zmatek. To 
jsou jediné jasné údaje, které se týkají onoho velkého případu. Večerní zpravodajství 
rozšířilo zprávu o obřím masakru. Velká skupina mladých imigrantů přepadla relaxující 
turisty i domácí obyvatele, zbila je a okradla. Na místo neštěstí se dostavila policie, vše 
bylo vyfotografováno. Katastrofa! Ale byla vůbec nějaká? Den ode dne se informace a 
svědectví natolik proměňují, že se veřejnost jen ztěží dopátrá pravdy. Objevují se údaje 
o tom, že masový zločin asi pěti set mladých výtržníků působil děsivě, i o tom, že na 
pláži byl klid, pouze přišla skupinka asi čtyřiceti černochů, která vzbudila v lidech na 
pláži strach, aniž se čehokoli dopustila. Dokument zachycuje neobjektivní práci médií, 
která jsou schopna natolik zmanipulovat přihlížející, že mohou způsobit silnou nenávist 
společnosti к imigrantům. Ukazuje předsudky, které ve společnosti vládnou, i možnosti 
toho, jak lze uvést v činnost celý státní aparát kvůli akci, jež byla možná pouhou fikcí. 
Film je jasným příkladem touhy po senzaci. Zviditelňuje problémy dnešního světa a jeho 
zobrazování v médiích, v němž prakticky nelze odhalit pravdu. Autor zvolil velice 
vhodnou formu. Svou mozaiku o problému vytvořit si vlastní názor na základě faktů 
sestavil z mnoha svědectví. 



Aktivita 1 

Zpracování filmu napomáhá možnosti využít momentu překvapení, které je postupně 
odhalováno. Proto je vhodné pracovat s filmem po částech. 

Na úvod lekce spustíme prezentaci fotografií, které ve zpravodajství tvoří základní 
důkazní materiál o dění na pláži Carcavelos. Žáky rozdělíme do několika skupin po 3-5. 
Během prezentace fotografií mají žáci za úkol zodpovědět ve skupině následující 
otázky: 

Koho na těchto reportážních fotografiích vidíte? 
Kde se událost odehrává? 
Dokážete odhadnout, jakou událost tyto fotografie zachycují? 
Pokuste se na základě těchto fotografií vymyslet krátký příběh. 

Odpovědi na tyto otázky postupně jednotlivé skupiny odprezentují, následně pustíme 
film. Zastavíme ho v čase 08:20. (V této úvodní části je prostřednictvím mozaiky 
zpravodajských relací v kombinaci se zobrazováním titulních stránek novin představeno 
dění na pláži Carcavelos tak, jak jej prezentovala hlavní média. Ukazuje také reakce 
veřejnosti a politiků, kteří požadují razantní kroky к potlačení tohoto typu kriminality.) 

Vyzveme skupiny к zodpovězení dalších otázek: 

Co se stalo na pláži Carcavelos? 
Kdo je účastníkem událostí? 
Kolik bylo napadených a útočníků? 
Kdo o událostech vypovídá? 
Jaké reakce vyvolaly informace událostech na pláži Carcavelos? 

Skupiny opět ostatní seznámí se svými odpověďmi, necháme prostor pro krátkou diskusi 
- souhlasí všichni se závěry ostatních? 

Pustíme zbytek filmu až do konce. (Několik dní od prvního informování médii o 
události na pláži Carcavelos se začínají objevovat informace, které naprosto 
zpochybňují verzi události, která byla prezentována médii. Objevují se další a další 
svědci, kteří uvádějí skutečnost na pravou míru, v závěrečné fázi šéf policie přiznává, že 
veřejnosti podala o události nepravdivé informace. Obvinění padá také na samotná 
média, která se v touze po senzaci spolehla pouze na neověřené zdroje informací.) 

Po filmu následuje diskuse, zde je několik otázek, které žákům můžeme položit: 

Co se opravdu stalo na pláži Carcavelos? 
Žáci reflektují své původní názory - Na základě čeho šije utvořili? 
Co dělá zpravodajství důvěryhodným? Osobnost redaktora? Citace očitých svědků? 
Obrazový záznam? 
Proč se ve zpravodajství objevují především negativní informace? 
Je možné z médií získat skutečně objektivní informace? 



Závěrečné shrnutí: 

Závěrečná diskuse spolu s předchozí aktivitou vede žáky к uvědomění, že informace 
zprostředkované médii jsou pouhou konstrukcí reality. Na jejím vzniku se podílí celá 
řada faktorů, které ze své podstaty nemohou zajistit naprosto věrné zobrazení 
skutečných událostí (subjektivní pohledy lidí, kteří se na vzniku zpravodajství podílejí, 
časové omezení - značná část zpravodajství vzniká v obrovském časovém presu, který 
mimo jiné vylučuje možnost získání vyjádření všech aktérů, technické zpracování -
možnost pořízení důvěryhodného obrazového a zvukového záznamu, mnohdy 
nevědomé naplňování stereotypních představ diváků apod.). Pro získání co 
nej objektivnější představy o dění ve světě je nezbytné hledat více zdrojů informací. 
Nespoléhat pouze na večerní televizní zpravodajství, ale zaměřit se také na tisk, který 
nabízí kromě detailnějšího zpravodajství také komentáře, glosy apod. Tedy vyjádření 
osobností, které dané události shrnují ze subjektivních perspektiv a pomáhají si dotvářet 
vlastní názor. 

Na závěr diskusi vedeme к většímu zobecnění. Události na pláži Carcavelos jsou 
samozřejmě poměrně výraznou událostí, k níž nedochází každodenně. Reakce veřejnosti 
a politických zástupců do určité míry vychází ze specifik portugalských reálií. Ovšem 
právě na příkladu natolik výjimečné události lze názorněji odhalit procesy, které 
ovlivňují každodenní zpravodajství i v českých médiích. Můžeme si být jisti, že 
každodenně nejsme v případě daleko menších kauz vystavováni podobné, byť mnohdy 
nezáměrné, manipulaci? 

Aktivita 2 

Film nabízí také možnost práce v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. 
Otevírá téma etnických stereotypů, kdy je určité skupině obyvatel (v tomto případě 
černošských přistěhovalců v Portugalsku) automaticky přisuzován sklon ke kriminalitě a 
násilí. 

Film promítneme celý, bez zastavování a průběžných diskusí. Po filmu provedeme 
krátkou pocitovou reflexi, kdy žáci dostanou za úkol na lísteček napsat tři slova, která 
postihují jejich pocity z filmu. Jednotlivě pak žáci tato slova sdělí ostatním. 

Následně realizujeme jinou vhodnou aktivitu Člověka v tísni - Otevřené hranice. 



Aktivita 3 

Lekci je možno také prostřednictvím následující aktivity uvést do českého prostředí. 
Lekce může navazovat na variantu první v některé z dalších vyučovacích hodin. 

Díky aktivitě se žáci částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě 
omezeného množství svědectví při nedostatku času sestavit zpravodajskou informaci o 
aktuální kauze. Tuto kauzu je možné vybrat nejlépe během sledování zpravodajství, z 
poslední doby se jako vhodný příklad jeví aktivita vsetínského starosty, který razantním 
způsobem vystěhoval část obyvatel za město, případně do vzdálenějších obcí. Tato akce 
vyvolala rozporuplný ohlas veřejnosti a byla poměrně obsáhle reflektována v médiích. 

Před realizací aktivity si na lístečky připravíme následující: 

Novinové titulky, citace z novin a televizního zpravodajství, případné statistické údaje z 
výzkumů veřejného mínění vztahující se k dané kauze, fotografie. Každá jednotlivá 
informace bude na třech samostatných lístečcích. Při výběru informací je třeba brát 
značný ohled na to, aby informace pocházely z co nej širšího spektra zdrojů. V případě 
kauzy vsetínského vystěhování by bylo vhodné hledat jak v celostátních denících, 
bulváru, tak v týdenících a časopisech, které věnují rozboru konkrétních kauz větší 
prostor. Vhodné je také použití výroků a komentářů skupin obyvatel a občanských 
iniciativ, které na kauzu nahlížejí ze značně rozdílných úhlů a mnohdy extrémních 
pozic. 

Žáky nejprve rozdělíme do tří skupin. Tyto skupiny vyslechnou následující zadání: 

Každá skupina nyní obdrží lístečky se stejnými informacemi. S využitím těchto informací 
sestavte novinový článek, případně relaci pro televizní zpravodajství a doplňte ji 
fotografií. 

Každá ze skupin ovšem dostane rozdílné informace. Skupině první rozdáme lístečky s 
informacemi, které výrazně zastávají stanovisko jedné strany, v případě vsetínské kauzy 
je to například stanovisko, že jednání starosty bylo oprávněné, vystěhovaní Romové si 
za svou situaci mohou sami, případně další informace, které mohou působit až 
rasisticky. Skupina druhá obdrží informace opačné. V případě vsetínské kauzy by to 
například mohly být informace o příčinách, které jednotlivé rodiny případně jednotlivce 
dovedly do dané situace, vyjádření obhájců lidských práv, vyjádření starostů obcí, do 
nichž byli obyvatelé vystěhováni. Skupina třetí obdrží mix těchto informací. 

Poté, co skupiny v zadaném časovém limitu úkol zpracují, vyzveme je к prezentaci 
výsledných prací. Během toho si žáci uvědomí, že byť informace, s nimiž pracovali, 
vycházely ze skutečnosti a lze je tedy označit za pravdivé, způsobem jejich výběru došlo 
k tomu, že výsledný obraz dané kauzy může být naprosto rozdílný. 

V následné diskusi klademe žákům následující otázky: 

Dokážete říci, zda některá ze skupin lhala? 
Mluvila každá ze skupin pravdu? 
Která práce neblíže odpovídá realitě? 
Jaké další informace nejsou ve výsledných pracích zahrnuty a mohly by být podstatné? 



Závěrečná reflexe by měla žáky vést к uvědomění si, že zpravodajství není díky svým 
omezením schopno podávat komplexní obraz skutečného dění. Z různých důvodů není 
možné podávat maximálně objektivní informace - vždy chybí nějaký úhel pohledu nebo 
informace, která by mohla dát celému vyznění jinou podobu. Média ze své podstaty 
nemohou tuto komplexnost postihnout. Pokud si proto má člověk udělat o dění ve světě 
i okolí obrázek nejblíže odpovídající realitě, musí informace čerpat z různých zdrojů. 

Při přípravě aktivity lze vycházet z jakékoliv kauzy, která vyvolala kontroverzi a byla 
mediálně dobře známá. 



Příloha číslo 5 
Ukázka aktivity 

Projekt Být v obraze 



KDO UVIDÍ, UVERÍ 
Katerina Cizek, Peter Wintonick / Kanada / 2 0 0 2 / 58 min. 
Digitální videokamera nebyla vynalezena proto, aby revolučním způsobem změnila 
práci aktivistů za lidská práva. Dokument Kdo uvidí, uvěří ale zdůrazňuje právě tuto její 
roli. Setkáme se s prací několika videoaktivistů žijících v různých koutech světa, mezi 
nimi i s Ondřejem Caklem, který již řadu let dokumentuje činnost českých neonacistů. 

Snímek klade zásadní otázky o potenciálu 
využití, ale také zneužití digitální videokamery 

i dalších moderních technologií 
a zabývá se úlohou pořízených 
videozáznamů v běžném 
zpravodajství. ^ 
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AKTIVITA 2 
ZVEŘEJNIT? 

VZDĚLÁVACÍ OBORY: český jazyk a literatura, občanský a společenskovědní základ, informační 
a komunikační technologie 

KLÍČOVÉ OKRUHY: moderní technologie, mediální aktivismus, politika a média, zpravodajství 

DÉLKA: 4 5 minut 

POMŮCKY: pracovní list A do každé skupiny, pracovní list В pro každého studenta 

CÍLE: poznat rizika spojená s využíváním obrazového materiálu jako součásti zpravodajství 
naučit se kriticky hodnotit obrazový materiál a odhalovat motivy jeho vzniku 

POSTUP: 
1. Rozdělíme studenty do skupin po 3 - 4 a do každé z nich rozdáme p.racovní list A, Poté, co 

studenti dokončí práci s listy, mluvčí skupiny představí výsledek. Pokračujeme krátkou diskusí 
o jejich rozhodnutí v jednotlivých případech. 

2. Studenti ukončí práci ve skupinách a každému rozdáme pracovní list B. Poté, co jej studenti 
pročtou, pokračujeme krátkou diskusí o případu. Ptáme se: Jak mohly zveřejnění záběrů 
popravy Saddáma Husajna vnímat různé skupiny lidí (oyčejní Iráčané, extremisté, občané USA, 
děti...)? Jak jste tuto zprávu vnímali vy? 

Ukázka (cca 8 min): DVD06 / Kdo uvidí, uvěří / Aktivita 2 / Ukázka 1 

3. Po projekci pokračujeme diskusí směřující к závěrečné reflexi. Ptáme se např.: Jaká jsou rizika 
používání moderních technologií obrazu a jejich využití ve zpravodajství? Znáte nějaké aktuální 
případy? 

REFLEXE: Audiovizuální záběry mohou silně ovlivňovat emoce příjemce a být tak snadno 
zneužitelné к různým účelům. Je proto důležité uvědomit si, že zachycují pouze určitý výřez 
skutečných událostí. Pro získání kritického odstupu je nutné přemýšlet, kdo dané záběry pořídil, 
kdo je poskytl divákovi, jaké byly jeho motivy, jaké informace v něm nejsou obsaženy a jak 
mohou dané sdělení vnímat různé skupiny lidí. 
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PRACOVNI LIST A 

JSTE ŠÉFEDITOREM ZPRAVODAJSTVÍ A DO RUKOU SE VÁM DOSTALY NÁSLEDUJÍCÍ 
ZÁZNAMY. ZVEŘEJNÍTE JE VE VEČERNÍM ZPRAVODAJSTVÍ VAŠÍ TELEVIZE? JAKÉ REAKCE 
MŮŽE ZVEŘEJNĚNÍ VYVOLAT? SVÁ ROZHODNUTÍ ZDŮVODNĚTE. 

Hudební skladatel Karel Svoboda spáchal sebevraždu. 
Osmašedesáti letý autor řady slavných hitů populární 
hudby byl nalezen na zahradě vily v Jevanech 
s prostřelenou hlavou v neděli večer. Okolnosti vyšetřuje 
policie. Do vaší redakce přišly snímky, na nichž je vidět 
tělo zastřeleného muže, autor je neznámý. 

Na videonahrávce vyzývá šéf teroristické organizace 
al-Káida Usáma bin Ládin к nekompromisnímu boji 
proti Západu. Vyjadřuje přesvědčení, že se muslimové 
od Filipín přes Kašmír, Irák, Somálsko až po Palestinu 
stali p ředmětem duchovního, ekonomického 
a politického útlaku Západu, proti němuž je třeba bojovat 
všemi dostupnými prostředky. 

Bývalý irácký diktátor Saddám Husajn byl popraven. 
Podle některých iráckých svědků této neveřejné 
popravy šel devětašedesáti letý Saddám pod šibenici 
„s rozhodností a odvahou". Záběry z posledních okamžiků 
jeho života odvysílaly arabské televizní stanice. Nahrávka 
ukazuje, jak je někdejší prezident přiváděn к šibenici 
a dva popravčí mu nasazují oprátku. O něco později 
se ale objevila druhá nahrávka se záběry mrtvého 
Saddáma v bílém rubáši. Zřejmě byla pořízena mobilním 
telefonem. 
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PRACOVNÍ LIST В 

MOBIL UDĚLAL ZE SADDÁMA MUČEDNÍKA, KVŮLI 
NAHRÁVKÁM UMÍRAJÍ I DĚTI. 

Poprava S a d d á m a Husajna ukázala, že Iráčané 
rozhodně nejsou pozadu za svě tem v používání 
moderních technologií. Zároveň však jde o ukázkový 
případ nebezpečnos t i mobilních te lefonů v takových 
situacích. 

Proces měl být spravedlivým s o u d e m s odpovídajícím 
a především důs to jným t res tem. Kvůli zábě rům z popraviště se ale ze S a d d á m a stal mučedník a jeho 
s toupenci se začali bouřit. Protesty v souvislosti s Husajnovou popravou se daly očekávat ; к vyvolání 
takové masové reakce by bez pořízených v ideozáznamů ale zřejmě nedošlo . 

„Nahrávka Husajnovy popravy je dle m é h o názoru nadmíru závažná," říká politolog J a n Bureš. 
„Mobilní telefon sehrál pouze roli média, tedy přenosu výrazně symbolického sdělení. Nahrávka 
popravy pochopi te lně v očích odpůrců s o u č a s n é irácké vlády posílila mučednickou aureolu 
S a d d á m a Husajna.Ukázalo se, že zacházení s odsouzeným bylo v okamžiku t ě s n ě před popravou 
krajně nedůstojné ," pokračuje Bureš. Tato informace by podle něho vyšla po nějaké d o b ě najevo 
i bez obrazového záznamu, J a n Bureš k tomu ale dodává : „Nicméně to, že existuje přímý důkaz 
o t o m t o nedůs to jném zacházení v p o d o b ě o n é nahrávky, jen umocňu je závažnost p růběhu 
popravy. Považuji zveřejnění t ě ch to nahrávek za m i m o ř á d n ě škodlivé." Nahrávka podle n ě h o škodí 
především těm silám v Iráku, které chtěj í sku tečně vybudovat demokrat ický sys tém po pádu 
baasis t ické diktatury. „Takovéto záběry j enom dále prohlubují již tak os t ré rozdělení irácké 
společnosti ," upozorňuje . 

Celá událost má však mají m n o h e m širší dopad . „Na základě té to nahrávky již došlo asi ke t řem 
sebevraždám dět í napodobuj íc ích Saddámovu popravu. To považuji za mimořádně n e b e z p e č n é 
a odpudivé," říká politolog Bureš. „Děti totiž neuměj í domýšle t následky takové činnosti. To ovšem 
není pr imárně vina toho, kdo to na mobil nahrál, ale t ěch novinářů na zpravodajských serverech, 
kteří tyto nahrávky zveřejnili," tvrdí Bureš. 

Převzato a kráceno: www.idnes.cz 
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Příloha číslo 6 
Dotazník pro učitele participující 

na výuce mediální výchovy 



DOTAZNÍK PRO UČITELE 

(participující na výuce průřezového tématu Mediální výchova) 

Dobrý den vážení učitelé, 

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při šetření na téma:„Realizace výuky 

mediální výchovy na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých 

gymnázií", které je součástí mé diplomové práce. První část tohoto 

předkládaného nástroje sběru dat je v podstatě klasický dotazník s možností 

výběru Ano/Ne/Nevím (ve většině případů), ve kterém však uvítám Váš 

rozšiřující komentář. 

Druhou část tohoto šetření tvoří osm ukázek realizace mediální výchovy 

z reálné praxe. Prostřednictvím Vás, praktikujících učitelů, bych chtěla získat 

komentáře reflektující tuto praxi. 

Zdůrazňuji, že se nechci stavět do role školní inspekce či arbitra správnosti 

výuky mediální výchovy na gymnáziích. Jde mi spíše o hrubé zmapování jaké 

podoby a hloubky může mediální výchova v současnosti nabývat. 

Délka vypracováni tohoto dotazníku je věcí Vaší chuti se rozepsat a je předem 

nestanovitelná. 

Vaše osobní údaje ani jméno školy dotazník nezohledňuje a tyto údaje nebudou 

publikovány! 

Předem mockrát děkuji za spolupráci. 

Přečková Michala ( PedfUK, Katedra pedagogiky) 

Vaše aprobace předmět1, který vyučujete 

1 V celém textu tohoto dotazníku se přidržuji starého zavedeného pojmu „předmět", podle terminologie RVP se 
však jedná o tzv. vzdělávací obor. 
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PRVNI c a s t 

Zakroužkujte vyhovující odpověď a zdůvodněte. 

1) Zúčastnil/a jste se někdy školení zaměřeného na mediální výchovu? Ano-Ne 

V případě, že ano, napište kterého 

2) Souhlasíte s rozložením náplně mediální výchovy mezi předměty D,ZSV,IVT 

a ČJ ? Ano-Ne-Nevím 

3) Připadá Vám efektivní pojímat oblast mediální výchovy jako průřezové téma, 

nebo byste v zájmu dosažení očekávaných výstupů a kompetencí 

upřednostnil/a vyčlenit samostatný předmět mediální výchova? 

4)Postupoval/a jste při zařazování mediální výchovy do Vašeho předmětu 

v rámci tvorby ŠVP podle metodické příručky „Manuál pro tvorbu ŠVP na 

gymnáziích"? Ano -Částečně-Ne 

5)Je pro Vás v rámci Vašeho předmětu látka nyní spadající pod mediální 

výchovu novou výukovou náplní, nebo jste před realizací ŠVP tuto látku již 

učil/a a teď ji jen formálně zařazujete do tohoto nového průřezového 

tématu? 
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6) Učitel kterého předmětu je u Vás na škole zodpovědný za implementaci 

mediální výchovy do ŠVP? 

7) Která ze stávajících aprobací je podle Vás nejzpůsobilejší к výuce mediální 

výchovy v případě její realizace v rámci jednoho předmětu? 

8) Mělo by podle Vás smysl zavést samostatný aprobační obor pro učitele 

„mediální výchova" ,a tudíž i možnost učit mediální výchovu na gymnáziích 

v rámci jednoho předmětu? Ano-Ne-Nevím 

9) Inspirovaly Vás webové stránky www.pilotg-gp.cz ( stránky pro tvorbu a 

ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích) při koncipování Vašeho 

pojetí mediální výchovy? Ano-Ne 

10) Realizujete mediální výchovu také prostřednictvím projektového vyučování? 

Ano-Ne 

V případě, že ano, napište příklad 

11) Zdá se Vám efektivnější analytická či produktivní forma výuky mediální 

výchovy a proč? 

3 
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12) Které produktivní činnosti realizujete se studenty v rámci mediální 

výchovy? 

.13) Zvete či plánujete pozvat do školy v rámci výuky mediální výchovy 

odborníka na mediální problematiku? (např. na jednorázovou přednášku) 

Ano-Ne 

14)Připadá Vám mediální výchova významnější než ostatní průřezová témata 

a proč? Ano-Ne-Nevím 

15) Je pro Vás složité koordinovat výuku mediální výchovy v rámci Vašeho 

předmětu s ostatními zúčastněnými kolegy? Ano-Ne 
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DRUHÁ ČÁST 

Přečtěte si následující aktivity. Rozhodněte u každé aktivity, zda podle Vás 

naplňuje cíle mediální výchovy. Svou odpověď zdůvodněte. 

1) REALITY SHOW, Cíl: vědět jaké reality show se u nás vysílají 

Učitel se na úvod ptá žáků, jaké reality show sledují. Poté se ptá jaké reality 

show sledují jejich rodiče nebo prarodiče. Po této části prezentuje přehled 

všech reality show, které se u nás vysílají. Společně s žáky si upřesňují 

konkrétní pravidla jednotlivých show. Na závěr si učitel ověřuje, jestli studenti 

správně přiřazují názvy reality show ke jménům soutěžících. 

2) NÁSILÍ V MÉDIÍCH, Cíhuvědomit si negativní dopad hraní počítačových 

her 

Úkolem žáků je ve skupinách sepsat argumenty, proč by neměli hrát násilné 

počítačové hry.Učitel má připraven seznam argumentů dokládajících škodlivost 

těchto her. Argumenty doprovází násilnými videoukázkami z počítačových her a 

průběžně zdůvodňuje jejich negativní dopady. 
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3) JÍDELNÍČEK, Cíl: za pomoci internetu vytvořit jídelníček pro diabetiky 

Úkolem žáků je za pomoci informací na internetu a v tisku sestavit týdenní 

jídelníček pro diabetiky. Mají najít internetové stránky pro diabetiky, zjistit jaké 

potraviny jsou pro ně vhodné, a které nikoliv. Mají je vhodně zkombinovat a 

nakonec v programu MS WORD vytvořit elektronickou podobu jídelníčku a e-

mailem ho zaslat učiteli. 

4) KAUZA ČUNEK,Cíl: poznat, jak média informují o vystěhování Romů ve 

Vsetíně 

Učitel mezi žáky rozdělí různé deníky z týdne, kdy bylo jednou z hlavních 

událostí vystěhování vsetínských Romů. Žáci ve skupinách zjišťují, co jednotlivé 

deníky o této kauze a vsetínském starostovi zveřejnily. Jednotlivé skupiny 

prezentují své výsledky. 

5) ŠKOLNÍ ČASOPIS,Cíl: vybrat události, sesbírat к nim fakta, sestavit 

z nich zprávy a z nich časopis 

Třída se rozhodne připravit časopis. Na úvod učitel s žáky diskutuje, co by bylo 

vhodné napsat do nového čísla studentského časopisu. Žáci dávají návrhy, 

které učitel zapisuje. Nakonec vyberou pět témat, která zpracují. Do příštího 

týdne žáci ve skupinách zprávy zpracují a seřadí dle důležitosti. 
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6) TICHÁ REKLAMA Cíl: uvědomit si jazykové a hudební prvky v reklamě 

Učitel se na úvod ptá, jaké reklamy si žáci pamatují. Diskutuje s nimi, jestli 

vnímají jazyk v reklamě. Pak rozdělí žáky do skupin a pustí nějakou reklamu 

bez zvuku. Úkolem žáků je přemýšlet o vhodné hudbě a komentáři k celé 

reklamě. Každá skupina si připraví dabing k celé reklamě ( rozmyslí si, zda ho 

bude číst muž, žena, specifikují její věk i formu přednesu) a vyberou vhodnou 

hudbu. Své výstupy skupiny prezentují. Učitel na závěr shrnuje, co si žáci 

v hodině uvědomili. 

7) ŠKOLNÍ SUPERSTAR Cíl: zvolit školní superstar 

Ve spolupráci s učitelem hudební výchovy se zorganizuje Superstar školy. 

Každá třída může nominovat jednoho zpěváka, který se zúčastní před 

Vánocemi slavnostního finále za přítomnosti žáků, rodičů a přátel školy. Každá 

třída si v rámci hudební výchovy může uspořádat semifinálová kola a vybrat 

jednoho soutěžícího, kterého pak bude podporovat. 

8) PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ Cíl: popsat roli médií během Pražského povstání 

na jaře 1945 

Učitel v rámci hodiny dějepisu vysvětluje žákům průběh a smysl Pražského 

povstání. Zmíní se i o boji o rozhlas a upozorní na to, jak důležitá je pro 

společnost možnost veřejné komunikace. 
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Vaše další komentáře a postřehy к výukové realizaci mediální výchovy. 

Děkuji za vyplnění! 


