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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou mediální gramotnosti u žáků staršího školního věku. Cílem 

práce je představit, jak žáci druhého stupně základních škol a gymnázií chápou mediální gramotnost a 

pojmy s ní spjaté. Teoretická část práce poskytuje základní přehled o mediální gramotnosti spojený 

s vymezením  pojmů  úzce  souvisejících  s tímto  tématem  a  přibližuje  současnou  podobu  školní 

mediální výchovy v České republice. Empirická část mapuje názory žáků dvou základních škol a žáků 

dvou  víceletých  gymnázií  na  tuto  problematiku.  Nástrojem  zjištění  je  šetření  provedené 

prostřednictvím kvalitativní metody focus group. 

Klíčová slova

média, mediální gramotnost, mediální výchova, žáci, základní škola, gymnázium

Abstract

Diploma thesis deals with the issue of media literacy among older school-age pupils. The aim of the  

thesis  is  to present how the pupils  of  the second level  of  primary schools and grammar schools  

understand media literacy and the concepts connected with it.  The theoretical part of the thesis  

provides a basic overview of media literacy associated with the definition of terms closely related to  

this topic and approaches the current form of school media education in the Czech Republic. The 

empirical  part  maps the opinions of  pupils  of  two primary  schools  and pupils  of  two eight-year  

grammar schools on this issue. The research was conducted by using a qualitative method of focus 

group.

Keywords

media, media literacy, media education, reflection, pupils, elementary school, grammar school

Title

Media literacy through the eyes of primary school and eight-year grammar school students

5



Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Milanu Tučkovi, prom. mat., CSc. za jeho cenné rady při 

vedení toto práce. Poděkování patří také všem učitelům, kteří umožnili, aby se tento výzkum mohl 

uskutečnit a taktéž všem respondentům a respondentkám.

6



Obsah 
Úvod.......................................................................................................................................................8

I. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE...................................................................................................................10

1 Mediální gramotnost.........................................................................................................................10

1.1 Přístupy k mediální gramotnosti.................................................................................................14

1.2 Mediální gramotnost pro 21. století...........................................................................................16

1.3 Proč být mediálně gramotný?.....................................................................................................20

1.4 Výzkumy mediální gramotnosti u dětí........................................................................................22

2 Mediální výchova...............................................................................................................................25

2.1 Mediální výchova v českém vzdělávacím systému......................................................................26

2.2 Vybrané problémy mediální výchovy..........................................................................................28

3 Shrnutí teoretické části......................................................................................................................29

II. PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE....................................................................................................................31

4 Metodologie výzkumu.......................................................................................................................31

4.1 Cíl práce......................................................................................................................................31

4.2 Výběr metody.............................................................................................................................31

4.3 Metoda focus group...................................................................................................................31

4.4 Online focus group......................................................................................................................32

4.5 Metoda focus group u dětí.........................................................................................................33

4.6 Výběr vzorku...............................................................................................................................34

4.7 Průběh výzkumu.........................................................................................................................36

4.8 Přepis a strukturace výzkumu.....................................................................................................40

5 Analýza výsledků výzkumu.................................................................................................................40

6 Hlavní zjištění.....................................................................................................................................50

7 Diskuze..............................................................................................................................................52

Závěr.....................................................................................................................................................53

Použitá literatura..................................................................................................................................56

7



Úvod

Média v jistém smyslu kopírují  vývoj společnosti a zároveň ho spoluvytváří.  To můžeme sledovat 

například  na  provázaném  vývoji  masové  společnosti  a  masových  médií.  Aby  sociologové  mohli 

zkoumat první, museli se zabývat i druhým. V tomto kontextu můžeme o roli médií uvažovat skrze  

konstruktivismus (Berger a Luckman, 1999): masová média, jejichž vznik se odvozuje od přechodu k  

masové  společnosti,  sama  tuto  společnost  dále  spoluutvářejí  –  konstruují  realitu.  Počátkem  20.  

století  vznikaly  první  sociologické  výzkumy  vlivu  médií  na  společnost,  která  se  s  rozvojem 

technologických možností postupně kvantitativně (rozsah oslovených) a kvalitativně (forma oslovení)  

rozvíjela  od  běžného  tisku  k  rozhlasovému a  televiznímu  vysílání  až  k  internetu  v  celé  šíři  jeho 

možností.

Můžeme zmínit  Lazarsfeldovy výzkumy rádiového vysílání  v USA (Lazarsfeld,  1941),  na kterých se 

podílel  mimo  jiné  i  kritik  masové  kultury  a  kulturního  průmyslu  Theodor  Adorno.  Později  se  

konkrétně televiznímu vysílání věnoval Pierre Bourdieu (2002), který se televizní tvorbou zabýval z  

hlediska spolupůsobení různých polí s různými typy jednání (např. ekonomického a žurnalistického). 

Vlivnou se stala práce mediálního teoretika Marshalla McLuhana (2001), který upozorňoval na vliv 

médií  a  jejich  možnosti  ovlivňovat  společenskou  realitu  o  to  více,  čím se  rozvíjejí  technologické 

možnosti. V 70. letech nastupuje postmoderní myšlení, které v mnoha ohledech reaguje i na masová  

média a mediální tvorbu, ať už můžeme mluvit o snaze „dekonstruovat“ mediální narativy, analyzovat 

různé  druhy  diskursů  v  mediální  produkci  či  vnímat  možné  mediální  manipulace  v  prostoru  

hyperreality,  kde běžný recipient mediální  zprávy jen těžko dokáže vnímat hranice reality a fikce 

(Baudrillard, 1994).

Na počátku 21. století, snad i přispěním rychlého šíření internetu, se začíná mluvit o krizi důvěry v  

některé instituce v západním světě, včetně důvěry v média. Již od 90. let můžeme v České republice  

sledovat pokles důvěry v média, strmější propad ale nastal až na konci první dekády nového století 

(CVVM, 2021), zřejmě i v souvislosti s velkými krizemi (ekonomickou v roce 2008 a migrační v roce 

2015). S rozvojem internetu se objevily sociální sítě a na internet se přesunovalo stále větší množství  

mediální produkce. Ve veřejném i odborné prostoru se začaly objevovat pojmy jako fake news či  

dezinformace; začalo se mluvit o nových a tradičních médiích, aby se oddělily nové a staré způsoby 

informování.  Rovněž ve větší  míře započaly ideové střety na témata mediální  etiky či  představ o  

žádoucí  podobě mediální  produkce.  Téma se přeneslo i  do oblasti vzdělávání  ve formě diskuzí  o  

mediální  gramotnosti zvláště  v  procesu formálního vzdělávání  na  základních a  středních školách.  

Právě  mediální  gramotnost  se  stává  stále  důležitější  kompetencí  pro  život  v  soudobém  světě.  

Konsenzus, jak by měla mediální gramotnost vypadat a jak by měla být učena, však nepanuje. Ve své 

8



práci chci přispět k diskuzi o mediální gramotnosti zahrnutím žáků, kterých se mediální výchova týká v 

první řadě, jakožto nejen pasivních aktérů, kteří mají k tomuto tématu také co říci a jejichž pohled,  

jakkoli do jisté míry omezený věkem a zkušenostmi, by měl být v úvahách o budoucí podobě mediální  

výchovy reflektován. 

Zatímco pohled odborníků a tvůrců politik na mediální gramotnost lze odvodit z odborné literatury, 

pohledy těch, kteří jsou v mediální gramotnosti povinně vzděláváni, chybí. Cílem výzkumného šetření 

této diplomové práce je tak představit, jak žáci základních škol a víceletých gymnázií chápou mediální  

gramotnost a pojmy s ní spjaté. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část  

se zabývá definováním mediální gramotnosti a mediální výchovy ze strany odborníků, což v praktické 

části nabídne možnost srovnání pohledu odborníků a dětských respondentů. Větší prostor je věnován 

také mediální gramotnosti jako důležité kompetenci pro člověka ve 21. století. Dále jsou představeny 

vybrané výzkumy zabývající se mediální gramotností a také současná podoba mediální výchovy na 

základních  školách  a  víceletých  gymnáziích.  Teoretická  část  poskytuje  základní  přístupy  k dané 

problematice, vymezení základních pojmů a přiblížení  současného stavu mediální  výchovy v České 

republice.  Východiskem  pro  praktickou  část  je  kvalitativní  výzkum  formou  focus  group  se  žáky 

základních škol a žáky víceletých gymnázií, jejichž pohled by mohl vrhnout nové světlo do diskuze o 

potřebnosti, formě a obsahu mediální gramotnosti a s ní spojené mediální výchovy. Závěry této práce 

lze brát jako sondu do této problematiky a možnou inspiraci tvůrců politik, jak přemýšlí děti staršího  

školního věku o mediální gramotnosti. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE

1 Mediální gramotnost

Tato kapitola má za cíl představit rozmanitost popisů a pojetí mediální gramotnosti u odborníků a 

krátce je rozebrat v návaznosti na další kapitoly. Na základě rešerše odborné literatury byly vybrány 

definice  světových  i  českých  organizací  a  institucí  a  v neposlední  řadě  i  definice  od  světových  a 

českých autorů a odborníků.

Jednou z často citovaných definic se stal výstup z National Leadership Conference on Media Literacy, 

která  se  konala  v roce  1992.  Na  konferenci  se  sešlo  dvacet  pět  amerických  odborníků  z  oblasti 

vzdělávání a médií a společně se shodli na této definici: „Mediálně gramotný člověk – a každý by měl  

mít možnost se jím stát – je ten, kdo může dekódovat, hodnotit, analyzovat a produkovat tištěná a  

také elektronická média.  Hlavním cílem mediální  gramotnosti je kritická autonomie ve vztahu ke 

všem médiím.“1

Definice je obecně formulovaná. Lze ji vyložit tak, že po mediálně gramotném člověku se vyžaduje, 

aby nebyl pouze pasivním konzumentem médií, ale stal se jejich aktivním uživatelem a co víc, měl by 

být také schopen média (spolu)utvářet. U mediálně gramotného člověka se tedy předpokládá, že je  

schopen vytvořit vlastní mediální obsah. Tedy, že zná postupy a pravidla, kterými se řídí například  

zpráva, nebo reportáž a to v tištěné i elektronické podobě. Důležitá je také část o tom, že mediální  

gramotnost by měla být přístupná všem bez rozdílu, tedy, že každý člověk by měl mít možnost se stát  

mediálně gramotným. Hlavní cíl mediální gramotnosti, kritická autonomie ve vztahu ke všem médiím, 

poté implikuje potřebu přistupovat k médiím kriticky/mít od nich kritický odstup.

Důraz na kritickou linku mediální gramotnosti klade také směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropské  unie  (dále  EPR)  z roku  2018,  která  mediální  gramotnost  definuje  takto:  „Mediální 

gramotnost  znamená  dovednosti,  znalosti  a  porozumění,  které  občanům  umožňují  efektivní  a 

bezpečné využívání médií.  Aby měli občané možnost přístupu k informacím a aby mohli využívat, 

kriticky posuzovat a vytvářet mediální obsah odpovědnou a bezpečnou formou, potřebují pokročilé 

dovednosti v oblasti mediální gramotnosti. Mediální gramotnost by se neměla omezovat na výuku o 

nástrojích  a  technologiích,  nýbrž  by  se  měla  soustředit  na  to,  aby  občany  vybavila  schopností 

kritického  myšlení  potřebnou  k  vytvoření  úsudku,  analýze  komplexních  skutečností  a  rozeznání 

rozdílu mezi názorem a skutečností.“ 

1 Vlastní překlad autorky. Originální znění: „A media literate person – and everyone should have the opportunity to become  

one – can decode, evaluate, analyze and produce both print and electronic media. The fundamental objective of media 

literacy is critical autonomy in relationship to all media.“ (Aufderheide, 1993, s. 9).

10



Schopnost  kritického  myšlení  (či  kritického  přístupu)  je  pojem,  na  který  v souvislosti  s mediální 

gramotností  narazíme  velmi  často.  Jen  málokdy  se  ale  v dokumentech  o  mediální  gramotnosti 

dočteme, co vlastně kritické myšlení v souvislosti s médii znamená. Máme všechna média kritizovat? 

Nemáme věřit ničemu, co nám předestírají? Máme se soustředit pouze na podstatu sdělení? Definic  

a teorií  je  celá  řada2 a  většina  z nich obsahuje  několik  elementů,  které  by  mělo kritické myšlení 

obsahovat. V souvislosti s mediální gramotností představují Scheibeová a Rogow (2012, s. 25) pět 

klíčových  komponentů  kriticky  smýšlejícího  člověka:  zvědavost  a  chuť  se  ptát  (odmítá  přílišné 

zjednodušení  a  vyhledává  různé  zdroje,  než  dojde  k vlastnímu  závěru),  zapojení  se  do  procesu 

„vyšetřování“ (kritický smýšlející  člověk získává, analyzuje a hodnotí informace v nikdy nekončícím 

procesu), vnitřní skepse (ptá se po motivech a důkazech v mediálních sděleních), ocenění kvalitních 

úvah (dokáže rozeznat fakt a názor) a v neposlední řadě flexibilita a otevřenost (je ochotný měnit své 

názory na základě důkazů). 

EPR  oproti  definici  amerických  odborníků  již  operuje  s termíny  jako  je  „dovednost“  a  „znalost“. 

S dovedností se člověk nerodí, i když je do jisté míry ovlivněna vrozenými predispozicemi. Je chápána 

jako  způsobilost  člověka  k provádění  určité  činnosti,  kterou  si  osvojuje  záměrným  učením  nebo 

spontánně například při hře (Průcha a kol.,  2003, s. 49). U vymezení pojmu znalost se setkáváme 

s podobným problémem jako u  definice  mediální  gramotnosti,  tedy ustálená  definice  neexistuje. 

V užším  didaktickém  smyslu  je  znalost  srovnatelná  s pojmem  vědomost,  jedná  se  o  teoretické 

poznatky  osvojené  učením  a  to  především  ve  škole.  V  širším  smyslu  slova  je  znalost  souhrnem  

poznatků,  dovedností a  schopností k vykonávání  určitých činností.  Tedy synonymem kompetence 

(ibid,  2003,  s.  312).  Co  je  pro  nás  z těchto  pedagogických  vymezení  důležité  je,  že  mediální 

gramotnost  je  nutné  získávat  učením,  ať  už  cíleným  (což  je  v definici  EPR  zdůrazněno)  nebo 

spontánním. 

Důraz je  v  definici  EPR kladen také na „bezpečné užívání  médií“  a „vytváření  mediálního obsahu 

odpovědnou  a  bezpečnou  formou“.  To,  zda  stavět  potřebu  mediální  gramotnosti  na  jejich 

ochranitelských vlastnostech před nebezpečným mediálním světem je předmět sporu nejen odborné  

veřejnosti. Nejvíce se ambivalentnost tohoto přístupu projevuje v mediální výchově, kdy učitelé, kteří  

mediální  gramotnost  vyučují,  jsou  některými  odborníky  vykreslování  jako  obránci,  kteří  „vědí“  a  

k dětem  se  přistupuje  jako  k naivním,  neznalým  a  snadno  zmanipulovatelným  (více  v následující 

kapitole o ochranitelském přístupu). S tím se pojí také sociálně-politická rovina problému, možnost 

jakési formy cenzury, kdy budou učitelé skrze varování před „nebezpečným“ obsahem médií, dětem 

2 Například v knize Critical Thinking (2011) se James Forte a Christopher Horvat zabývají celým dějinným vývojem pojmu 

kritické myšlení a nabízejí tak velké množství pojetí a definic.
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ukazovat  a  vytyčovat  svůj  vlastní  náhled  na  média  respektive  na  svět  (více  v kapitole  Vybrané 

problémy mediální výchovy).  

UNESCO  ve  své  definici  propojuje  mediální  gramotnost  s gramotností  informační.  „Mediální  a 

informační gramotnost je definována jako soubor kompetencí, které umožňují občanům přistupovat,  

získávat, chápat, vyhodnocovat, užívat, vytvářet a také sdílet informace a mediální obsah ve všech 

formátech,  za  použití  různých  nástrojů,  kritickým,  etickým  a  efektivním  způsobem,  za  účelem 

zapojení do osobních, profesních a společenských aktivit.“3

Na základě srovnání  s definicí  informační  gramotnosti4 bychom mohli  konstatovat,  že  mediální  a 

informační gramotnost dle UNESCO vychází ze stejného základu. Přibyla zmínka o tom, že je mediální  

a informační gramotnost aplikovatelná na všechny formáty mediálního obsahu a lze k ní užít různé 

nástroje. Rozdíl je také v tom, že by nás měla mediální a informační gramotnost vybavit kritickým, 

etickým a efektivním přístupem k médiím a informacím. Mediální gramotnost tak rozšířila informační 

gramotnost  o  kritický,  hodnotící,  ale  i  etický  pohled.  Etika  se  ve  výčtu  předcházejících  definic 

explicitně nevyskytovala. UNESCO ovšem dále nerozvádí, co myslí „etickým způsobem“, pouze uvádí, 

že kritériem ke kompetencím „přistupovat, získávat, chápat, vyhodnocovat, užívat, vytvářet a také 

sdílet informace a mediální obsah“ je „dodržovat základní zákony, předpisy, zásady, práva a principy  

související  s  etickým  přístupem  k:  informacím,  dokumentárnímu  dědictví,  mediálnímu  obsahu,  

informačním technologiím jiným médiím a poskytovatelům informací.“ (UNESCO, 2013, s. 130). 

V českém prostředí můžeme nalézt definici mediální gramotnosti v dokumentu Rámcový vzdělávací 

program pro základní školy (2021, s. 136), který tvoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky (MŠMT): „Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. 

Ta  zahrnuje  jednak  osvojení  si  některých  základních  poznatků  o  fungování  a  společenské  roli  

současných médií  (o  jejich  historii,  struktuře  fungování),  jednak  získání  dovedností podporujících 

poučené,  aktivní  a  nezávislé  zapojení  jednotlivce do mediální  komunikace.  Především se jedná o 

3 Vlastní překlad autorky. Originál: „MIL is defined as a set of competencies that empowers citizens to access, retrieve,  

understand, evaluate and use, to create as well as share information and media content in all formats, using various tools,  

in a critical, ethical and effective way, in order to participate and engage in personal, professional and  societal activities.“  

(UNESCO, 2013, s. 29).

4 „Informační  gramotnost  zahrnuje  znalost  vlastních  informačních  zájmů  a  potřeb,  schopnost  identifikovat,  vyhledat, 

ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému či tématu;  

je to předpoklad pro možnost aktivní účasti v informační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní 

vzdělávání.“ Vlastní překlad autorky. Originál: „Information Literacy encompasses knowledge of one’s information concerns 

and needs, and the ability to identify, locate, evaluate, organize and effectively create, use and communicate information to  

address issues or problems at hand; it is a prerequisite for participating effectively in the Information Society, and is part of  

the basic human right of life long learning.“ (Pražská deklarace, 2003). 
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schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační 

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

schopnost  volby  odpovídajícího  média  jako  prostředku  pro  naplnění  nejrůznějších  potřeb  –  od 

získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.“ 

Rámcový vzdělávací program (RVP) je dokument, který na národní úrovni garantuje povinný rámec  

učiva. Proto se v definici odkazuje na mediální výchovu, která má být hlavním prostředkem, skrze 

který  žáci  získávají  mediální  gramotnost.  Definice  RVP  je  v tomto  výběru  zařazena  proto,  že  je 

obsahem dokumentu, který stanovuje povinnost mediální výchovy – tedy povinnost výuky mediální 

gramotnosti na základních školách ale i gymnáziích5.

Jeden  z předních  českých  odborníků  na  média  a  mediální  výchovu  Jan  Jirák  společně  s  

Markem Mičienkou (2007, s. 9) pojímají mediální gramotnost jako svébytnou kompetenci, osvojenou 

schopnost „žít  s médii“,  což dále  rozvíjí  (ibid):  „Mediální  gramotností se zpravidla rozumí soubor 

poznatků  a  dovedností  potřebných  pro  orientaci  v málo  přehledné  a  neprůhledné  strukturované 

nabídce  mediálních  produktů,  které  vytvářejí  prostředí,  v němž se  současný člověk pohybuje.  To 

znamená, že mediální gramotnost je tvořena:

1. poznatky na jedné straně potřebnými pro získání kritického odstupu od médií,  na druhé straně 

umožňujícími  maximální  využití  potenciálu  médií  jako zdroje  informací,  kvalitní  zábavy,  aktivního  

naplnění volného času apod. 

2.  dovednostmi dovolujícími  a usnadňujícími tento kritický odstup i  maximální  kontrolu  vlastního 

využívání médií.“

Definice  RVP  i  Jiráka  si  oproti  předchozím  definicím  všímají  toho,  za  jakým  účelem  jsou  média 

vyhledávána či jaké potřeby naplňují. Je to zajímavé z hlediska toho, že se tak mluví o tom, co lidé 

dělají  s médii a nikoliv o tom, co média dělají lidem (což bývá častější). Jedná se publikocentrický 

přístup,  který  si  všímá  mediální  praxe  jednotlivce,  jeho  motivů  a  potřeb,  se  kterými  k médiím 

přistupuje6.  Nicméně  je  to  pouze  část  definice  těchto  autorů.  V jiných  částech  definice  naopak 

zdůrazňují vliv médií na člověka. 

5 Definice  mediální  gramotnosti  v  Rámcovém vzdělávacím programu  pro  gymnázia  (2021,  s.  78)  zní  takto:  „Mediální 

gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu 

nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ke svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti  

mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit.“ 
6 Dle teorie užití a uspokojení existuje pět potřeb, které média lidem pomáhají naplňovat: kognitivní potřeby (média jako  

zdroj informací a faktů), afektivní potřeby (potřeba emocí a potěšení), potřeba sebeúcty (ujištění o svém postavení, získání 

důvěryhodnosti, obdiv ostatních; například v příspěvcích, které dávají na obdiv majetek) sociální potřeba (kontakt s rodinou, 

přáteli), potřeba uvolnění (únik z reality) (Communication Theory, nedatováno). 
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Definice amerického odborníka na média Jamesa W. Pottera (2011, s. 19) se od předchozích liší a to 

především proto, že Potter čerpá z psychologie a vyznává kognitivní náhled: „Mediální gramotnost je 

soubor  perspektiv,  ze  kterých  se  aktivně  vystavujeme masovým médiím,  abychom interpretovali  

význam zpráv, se kterými se setkáváme.“7 Naší  perspektivu si  podle něj budujeme ze znalostních 

struktur  (knowledge  structures).  K samotnému  vybudování  znalostních  struktur  potřebujeme 

nástroje – dovednosti, materiály – informace z médií a z reálného světa a ochotu, která vychází z 

našeho „osobního  zájmu“  (personal  locus).  K vysvětlení  perspektivy užívá  Potter  (2011,  s.  20-22) 

příměr  se  studováním  Země.  Pokud  bychom  chtěli  studovat  Zemi,  postavíme  si  vyhlídku  a  z  ní 

budeme  mít  perspektivu  vhodnou  ke  studování,  nicméně  pokud  si  postavíme  vyhlídku  v lese, 

můžeme nabýt dojmu, že celá země je pokryta stromy. Proto je důležité postavit mnoho takových 

vyhlídek, aby člověk získal různé perspektivy a mohl si tak utvořit komplexní obraz o zkoumaném  

jevu. Abychom mohli aplikovat takový přístup, je potřeba si uvědomit dvě důležité charakteristiky 

mediální  gramotnosti.  Za  prvé,  mediální  gramotnost  je  multidimenzionální,  je  tvořena  dimenzí 

kognitivní, emocionální, estetickou a morální. Naše perspektiva, se kterou na média nahlížíme, tak  

musí obsahovat všechny tyto dimenze. A za druhé, mediální gramotnost je kontinuální proces, nikoli  

stav. Proto nelze říct, že někdo není vůbec mediálně gramotný nebo, že je plně mediálně gramotný.  

Všichni okupujeme určité místo na poli mediální gramotnosti, v rámci kterého se můžeme posouvat 

na nižší či vyšší pozici. 

V předcházejících  statích  jsem představila  několik  definic  mediální  gramotnosti,  které  představují  

rozmanitost přístupů, ale zároveň by měly do jisté míry reflektovat to, z jaké půdy vyrůstají definice, 

přístupy  a  rámcové  vzdělávací  programy  užívané  v českém  prostředí.  Každá  definice  vychází 

z určitého  zázemí,  podepisují  se  na  ní  názory  a  postoje  jedinců,  kteří  ji  tvořili,  taktéž  se  v  nich 

promítají hodnoty a cíle určitých organizací a institucí. Ovlivněny jsou ale také vnějšími podmínkami,  

tedy  obdobím,  ve  kterém  vznikaly,  společenskými,  kulturními  a  především  technologickými 

podmínkami dané doby.

1.1 Přístupy k mediální gramotnosti

Roztříštěnost definic mediální gramotnosti a chybějící shoda na její podstatě a náplni problematizuje 

efektivitu  školního  mediálního  vzdělání.  I  přesto,  že  existuje  nemálo  (teoretických)  přístupů 

k mediální gramotnosti (stačí se podívat na výše uvedené rozmanité definice mediální gramotnosti),  

můžeme  v  nich  vysledovat  dva  základní  směry,  které  by  se  daly  popsat  jako  ochranitelský 

(protectionist) přístup a posilující (empowerment) přístup. 

7 Vlastní překlad autorky. Originál: Media literacy is a set of perspectives that we actively use to expose ourselves to the  

mass media to interpret the mening of the messages we encounter.“
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Motivace ochranitelského (jinak také protekcionistického) přístupu v teorii mediální gramotnosti má 

kořeny v reakci na vývoj masových médií a obav z jejího vlivu na publikum. Mediální gramotnost (a 

s tím spojená mediální výchova) měla reagovat na sílící důležitost masových médií v životě člověka a 

společnosti a nabídnou pomoc při překonávání jejího komerčního, zábavního a propagandistického 

působení (Jirák a kol., 2018, s. 4). K tomuto přístup se hlásí Potter (2011, s. 12-13), který má za to, že i  

nynější převládající digitální média mají negativní vliv na člověka, a to například v tom, že zrychlená a 

zkrácená komunikace na sociálních sítích ovlivňuje schopnost lidí  psát,  přemýšlet  a  vyjadřovat se 

v souvislostech  a  bez  redukování.  Na  druhou  stranu  Potter  (ibid)  upozorňuje,  že  si  je  vědom  i  

pozitivních účinků médií. Mediální gramotnost by tak měla pokrýt oba tyto protichůdné póly médií. 

Považovat konzumenty médií za pouhé pasivní oběti mediální manipulace vidí Hobbsová (1998, s. 19)  

jako problematické,  a  to  především při  institucionalizované mediální  výchově.  Nejzřetelněji  se to  

projevuje ve vztahu učitele a studentů, kdy studenti dobře nereagují na ideu, že jsou pasivní oběti 

mediálního  vlivu,  kteří  musejí  být  zachráněni  před  negativním  vlivem  jejich  zájmu  o  populární  

kulturu. Ochranitelská forma výuky se tak může zvrhnout v to, že učitelé představují  žákům (svá) 

„fakta“ o negativním vlivu médií a žáci je nekriticky přejímají,  dělají  si  poznámky do sešitu, které  

budou  moci  později  využít  v testu.  Tímto  přístupem  se  samozřejmě  vytrácí  zřejmě  nejčastěji 

zmiňovaná součást mediální gramotnosti – (autonomní) kritický přístup k médiím. 

Druhý  přístup  vidí  uživatele  médií  nejen  jako  konzumenty,  ale  také  jako  samostatné  tvůrce 

mediálního obsahu. Vzestup sociálních sítí a digitálních nástrojů umožnil stát se komukoliv autorem, 

což spustilo vlnu zájmu o posilující formu mediální gramotnosti. V tomto přístupu jsou konzumenti 

(především mladí lidé) nazírání jako odolní a schopní aktivní volby ať už jako konzumenti, nebo tvůrci  

médií. Pozornost je zaměřena více na radost a rozvoj, které mohou média konzumentům poskytnout.  

Vyznavači tohoto přístupu se tak zaměřují  na to, že tvorba médií a mediálního obsahu může být  

prostředkem k budování sebeúcty a utváření identity, posílení kritického myšlení o médiích, rozvíjení  

technologických znalostí a k propagaci mezikulturní výměny (Hobbsová, 2011, s. 422-423). Jirák a kol. 

(2018, s. 4) dodávají, že poučené užívání médií (zahrnující zvyšování znalostí a dovedností usnadňující 

vstup do mediální tvorby) začalo být vnímáno jako možnost, jak zvýšit pravděpodobnost uplatnění 

jedince v pozdně moderní společnosti. 

I posilující přístup má ovšem svá úskalí. Pokud mediální gramotnost sklouzne pouze k výuce znalostí a 

dovedností zaměřující se na tvorbu mediálních obsahů, může dojít k redukci kritického a analytického 

přístupu  k  médiím  a  jejich  fungování  a  spíše  se  přispěje  k  reprodukci  stávajících  reprezentací 

(Hobbsová,  1998,  s.  20).  V současnosti se  můžeme nejčastěji  setkat  s propojením obou přístupů, 

15



které kladou důraz na bezpečné a poučené užívání médií, ale i na participaci a tvořivost samotných 

konzumentů médií. 

Nástup sociálních sítí a internetizace „tradičních“ médií ale postavily před mediální gramotnost nové  

překážky. Původní přístupy operovaly s užíváním mediálních produktů, které byly ohraničené a jasně 

identifikovatelné. To umožňovalo nahlížet médium „zvenku“ z pozice konzumenta, existovala jasná 

hranice mezi  člověkem (společností) a masovými médii,  což je základní předpoklad ke kritickému 

odstupu. Nová média ovšem tuto hranici smazala, konzument se stal součástí nových médií a jen 

těžko je může opustit a nahlédnout na ně zvenčí (Jirák a kol., 2018, s. 6).

1.2 Mediální gramotnost pro 21. století 

Jedna ze zásadních otázek ohledně medií je, zda média odrážejí naši kulturu nebo ji naopak vytvářejí.  

Bína má za to, že média pouze nepřebírají daný obsah (informaci), aby ho poté beze změny předaly  

dál  (tedy,  že  se  stále  stejný  obsah  reprodukuje  skrze  různé  typy  médií),  ale  samotné  médium  

významně mění nejen to, jaké obsahy se budou komunikovat, ale mění i jejich vyznění a konotace.  

Bína parafrázuje Posttmanův výrok „kultura je komunikace“ (Postman in Bína, 2005, s. 9) a tvrdí, že  

samotná struktura mediální komunikace charakterizuje kulturu určité společnosti. Znamená to tedy, 

že  každý  nový  typ  média,  který  se  objeví,  s sebou  přináší  zásadní  kulturní  změnu.  Kultura 

komunikovaná tiskem, tak není táž, jako komunikovaná skrze digitální technologie (Bína, 2005, s. 9-

10). Média jsou tak tvořena dvěma zdroji, z jejichž interakce se formují, jsou to „objektivně“ existující 

informace/události a jejich rysy a na druhé straně jejich zpracovaní, pravidla a charakteristiky, který 

ten určitý typ média má. 

Jak už bylo jednou zmíněno, koncepty a přístupy k mediální gramotnosti většinou reagovaly na vývoj  

a proměny společnosti. Ve 20. letech 21. století je tak na místě otázka, zda není, jak zmiňuje Jirák a 

kol. (2018, s. 2), vzhledem k rozšíření nových médií a s nimi spojeným internetem (sociálních sítí), 

které vstupují téměř do všech oblastí lidského života, nutná větší reflexivnost a úprava stávajících  

teorií  a cílů mediální gramotnosti, či  dokonce tvorba nových. V následující  kapitole se proto blíže 

podíváme na nová média a také na to, jak na ně zareagovaly teorie o mediální gramotnosti. 

Nová média 

Pojem  nová  média  můžeme  v posledních  desetiletích  v návaznosti  na masové  rozšíření  osobních 

počítačů,  chytrých  telefonů  a  tabletů  a  slyšet  ve  veřejném prostoru  celkem často.  Je  již  zřejmě  

osudem nadmíru užívaných termínů (podobně tomu je i u pojmu mediální gramotnosti), že nemají  

jednotnou a obecně přijímanou definici. Jako jedna z nejsnazších cest, jak si nová média zařadit a 
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představit, je skrze typologii médií, která v podstatě kopíruje jejich historický vývoj. Takovou typologii 

nabízí například čeští autoři Jaromír Volek, Jan Jirák a Barbara Köpplová (in Macek, 2011, s. 12):

Primární média tvoří základ lidské komunikace a zahrnují jazyk a také nonverbální formy komunikace  

(gesta, mimika…). 

Sekundární média slouží převážně interpersonální komunikaci a již překonávají časové či prostorové 

bariéry. Mezi sekundární média je možné zařadit písmo, knihtisk, telefon nebo telegraf.

Terciární média jsou také označovaná jako masová média a dovolují komunikátorovi oslovovat velké 

skupiny příjemců. Mezi terciární média řadíme masový tisk, rozhlas a televizi. 

Kvartérní  média jinak také nová8,  digitální nebo síťová média kombinují  možnosti předcházejících 

typů a sdílejí stejnou základní technologickou platformu, která je založena na digitálním kódování.

To,  že  kvartérních  média  v sobě  obsahují  všechny  předchozí  typy  médií,  není  specifikum  pouze 

nových médií. Jak si všiml již jeden z klasiků teorie médií Marshall McLuhan (in Macek, 2011, s. 12), 

obsahem každého média  je  médium jiné.  Každý  „vyšší“  typ  médií  tak  v sobě  zakomponoval  typ 

„nižší“. Písmo (sekundární) médium zahrnuje řeč (primární médium) a masový tisk (terciární médium) 

v sobě zase zahrnuje písmo i řeč.

Jay D. Bolter a Richard Grusin (in Macek, 2011, s. 32) představili  podobnou myšlenku v  konceptu 

remediace, tedy procesu navazování, přebírání a vylepšování jiného média. Remediace není lineární,  

funguje oboustranně, tedy nejen nová, ale i starší/tradiční média se mohou inspirovat a také inspirují  

od médií novějších. Důvodem je nejen snaha starších médií udržet krok s těmi novějšími, ale také 

konvence,  tvořit  nová  média  tak,  aby  nám  byla  blízka,  tedy,  aby  nesla  znaky  těch  předchozích.  

Příkladem jsou například tištěné noviny, které přebraly více „obrazové“ formy od televizních formátů 

zpravodajství. V tištěných novinách tak nyní najdeme více obrazových materiálů či infografik. 

Dalším  důležitým  termínem,  který  se  zabývá  vztahem  mezi  tradičními  a  novými  médii,  je  

konvergence, která s remediací úzce souvisí.  Henry Jenkins (2006, s.  14) tento termín chápe jako 

proces, při kterém obsah sdělení volně „protéká“ mezi různými typy médií (poslech hudby z telefonu, 

čtení knih z čtečky) a zároveň může jedno zařízení  zastávat více funkcí (typicky chytrý telefon).  V  

takovém případě můžeme mluvit o technologické konvergenci. Stejně jako se mění média, mění se  

ale i jejich uživatelé. Nejenže jsme jako uživatele schopni užívat a vstřebávat několik typů mediální  

8 Macek (2011, s. 12) vnímá výraz nová média jako problematický, a to především proto, že „nová“ média, například první  

digitální počítače, se začaly vyvíjet už od 40. let 20. století. Problematické je také stírání rozdílů mezí starými a novými médií  

(viz více u pojmů remediace a konvergence). Pro účely této práce budu užívat termín nová média ve smyslu médií, která 

jsou založena na digitálním kódování obsahů.
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produkce  najednou,  ale  z konzumentů  se  díky  novým  médiím  (ale  také  obohaceným  tradičním 

médiím) můžeme stát tvůrci mediálního obsahu. Dle Jenkinse (2009, s. 110) nikdy nebyla možnost 

vytvářet a distribuovat mediální obsahy více dostupná. Publikum se stává (spolu)tvůrcem mediálních  

sdělení a vzniká takzvaná participační kultura. 

Participační  kultura  má  pět  základních  charakteristik:  klade  relativně  nízké  překážky  pro  tvůrčí  

vyjádření a občanskou angažovanost, silně podporuje tvorbu a sdílení výtvorů s druhými, umožňuje 

neformální  mentoring,  v  rámci  něhož  mohou  předávat  zkušenější  uživatele  znalosti  těm  méně 

zkušeným, zahrnuje členy, kteří věří, že má jejich přispění smysl a v neposlední řadě se členové cítí 

určitou míru spojeni  s ostatními  členy.  K tomu,  abychom mohli  plně těžit  z potenciálu  digitálních 

technologií/médií  si  musíme  osvojit  dovednosti  a  kulturní  znalosti,  které  jsou  nezbytné  k tomu, 

abychom tyto technologie mohli využívat ve svůj prospěch (Jenkins, 2009, s. 5-8).  

V tom by nám měla pomoci právě nová mediální gramotnost/výchova, která v sobě bude reflektovat 

především tři hlavní témata (Jenkins, 2009, s. 16-26): 

1) Participační propast: existuje nerovnost v přístupu k digitálním technologiím, ne všichni k nim mají 

přístup. Navíc vzniká i nerovnost ve schopnostech jejich užívání. 

2) Problém transparentnosti: ačkoliv mladí většinou umí nová média užívat, mají problém s reflexí 

tohoto  užívání  a  domýšlením  mediálního  vlivu  a  všech  jeho  důsledků,  který  má  na  jedince  i  

společnost. 

3) Na předchozí bod tak navazuje problém etiky: mladí lidé by měli být povzbuzováni k tomu, aby více  

uvažovali o etice voleb, které činí jako účastníci participační kultury.

U třetího bodu si Jenkins (ibid) všímá, že profesionální novináři prošli při svém vzdělávání a následně  

při samotném výkonu práce určitou osvětou o etice jejich práce. Navíc existují určité kodexy a vnitřní  

normy (například určitých mediálních domů), ale i organizace, které dohlíží na dodržování etických 

norem9.  Nicméně ve  světě  digitálních  médií  a  participační  kultury  je  linka  mezi  konzumentem a  

producentem obsahu velmi tenká. Přispívat mediálním obsahem tak může téměř každý, a to bez 

hlubších znalostí etických norem. Záleží tak na každém jedinci, zda bude uvažovat nad etikou své 

9 K tomu je potřebné dodat, že ne všichni novináři nějakým takovým vzděláním prošli. Navíc existují novináři, kteří vůbec 

nemají žurnalistické vzdělání. Taktéž se velmi liší jednotlivá ať už nepsaná či psaná (etická) pravidla jednotlivých redakcí.  

Dalším důležitým bodem je to, že vedle jakéhosi etického imperativu (ať už vnějšího či vnitřního) má na novináře vliv ještě  

mnoho dalších věcí, ať už se jedná o vlastní světonázor, styl a formu práce, ale i ediční a redakční zásahy, ekonomické,  

reklamní, kulturní či politické vlivy.
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účasti v mediálním prostoru a také na dopadu, který má jeho produkce na ostatní. (Důležitost etiky v 

mediální gramotnosti ve své definici zmínilo i UNESCO.)

V souhrnu by  se  dalo  říci,  že  mediální  gramotnost  pro 21.  století má stavět  na  základu tradiční 

gramotnosti (založené na textu), rešeršních dovednostech (umět si vyhledat informaci), technických 

dovednostech (ovládat různé programy) a kriticko-analytických schopnostech (pochopit ekonomické, 

politické, kulturní motivy a cíle za tvorbou médií). Zároveň by ale mělo do mediální gramotnosti pro 

21. století přibýt chápání sociálního a kulturního rozměru užívání nových médií v  participační kultuře 

(Jenkins,  2009,  s.  28-32).  Jenkins  tak nepředstavuje novou podobu mediální  gramotnosti,  ale její  

rozšíření. 

Podobně jako Jenkins se k mediální gramotnosti staví také Hoechsmann a Poyntze (2012, s. 138-139), 

kteří tvrdí, že původní mediální gramotnosti 1.0, jak nazývají gramotnost, která reagovala především 

na masová média, je vlivem rozšíření digitálních médií nahrazena mediální gramotností 2.0. Mediální  

gramotnost  byla  většinou  chápána  v souvislosti  s tištěnými  médii,  nicméně  nyní  je  potřeba,  aby 

pedagogové  zareagovali  na  měnící  se  mediální  prostředí  a  transformovali  a  doplnili  mediální  

gramotnost 1.0. tak, aby reflektovala vliv digitálních médií. Aktualizovaná mediální gramotnost 2.0.  

by měla stát  v centru vzdělávání,  jelikož dochází  k tomu, že se děti a dospívající  sami učí  novým 

médiím mimo zdi školy. Nejprve tedy musí dojít k transformaci vzdělávacích institucí, aby děti, které 

s novými médii denně „žijí“, nemusely začínat znovu od základu, ale aby jim mohla škola nabídnout  

nové  perspektivy,  jak  nahlížet  svou  zkušenost.  S tím  souhlasí  i  britský  odborník  na  média  David 

Buckingham (2016,  s.  105)  který má za to,  že institucionalizované vzdělávání  mělo vždy problém 

s rozpoznáním a uznáním rozmanitého života dětí mimo zdi školy. Stále přetrvává očekávání, že děti 

vstupují do tříd jako tabula rasa a právě až ve třídách jim učitelé předávají vědomosti. Dokud se bude 

na děti nazírat tímto způsobem, pak není možné, aby proběhly větší změny. 

Užívání  nových médií  s sebou přináší  i  další,  nové výzvy.  Jak  uvádí  Jirák  (2018,  s.  4)  s nástupem 

síťových médií  se  opět  vrací  poptávka po mediální  gramotnosti (výchově)  ve  formě ochrany (viz  

protekcionistický přístup) před mocnými a intuitivně těžko uchopitelnými médií. Podíváme-li se na 

učebnice týkající se mediální výchovy či mediální gramotnosti z posledních let můžeme si všimnout, 

že se zabývají již přednostně novými médii, ale také se zaměřují především na nebezpečí, které se 

s jejich užíváním pojí.  V sekci  doporučená literatura internetového portálu Děti a média najdeme 

například  tyto  tituly,  které  jsou  dle  anotace  zaměřené  přímo  na  děti:  Zdravé  dětství  ve  světě 

digitálních  médií:  Informace a inspirace  pro rodiče a pro všechny,  kdo pracují  s  dětmi  a mládeží  

(2021), Fake news (2020), Nové dětství – Jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světě 

(2020) či Mediální mámy, digitální tátové: Rady, které na internetu nenajdete (2018). 
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1.3 Proč být mediálně gramotný? 

Děti a dospívající jsou dnes dle mnohých výzkumů (více v kapitole Výzkumy mediální gramotnosti u 

dětí)  aktivními  uživateli  médií  (především těch nových).  Proč by tedy měli  být  cíleně a formálně 

vzděláváni  v oblasti  médií,  když  s nimi  dokážou  přirozeně10 fungovat  již  od  velmi  útlého  věku? 

Odpovědí na tuto esenciální otázku nabízí odborníci mnoho. Již samotné definice a teorie mediální  

gramotnosti některé z nich představila. Dle ochranitelského přístupu pomůže mediální gramotnost 

člověku vyvarovat  se  nebezpečí,  které  se  pojí  s užíváním médií,  posilující  přístup mu pro  změnu 

nabídne dovednosti a  znalosti k vytváření  mediálního obsahu.  Kompetence  mediální  gramotnosti 

může přinést do života člověka 21. století i posílení dalších – obecnějších – kompetencí. Ty bychom 

mohli  rozdělit  na  posilování  občanských  kompetencí  (prvek  posilující  demokracii)  a  posilování 

osobních kompetencí (důležitá kompetence pro profesní život).

Daniel Bína (2005, s. 45-46) se zřejmě inspiroval Bourdieuho známou teorií jednání a upozorňuje, že  

mezi lidmi neustále probíhá boj na poli verbálního chování a komunikačních transakcí, jelikož mluvit a  

komunikovat znamená silově jednat a působit na jiné jedince. Zbraní je lidem v tomto boji rétoricko-

komunikační znalost a to včetně gramotnosti. Čím více má člověk této znalosti, tím lépe si v  poli vede 

a udržuje se v jeho „horních příčkách“. Média ovšem nestojí  v tomto boji  stranou, právě naopak, 

vstupují  do  komunikačních  situací  a  transakcí  lidí  zdánlivě  jako  nestranná  a  napomáhající,  ve 

skutečnosti jsou to ale další silní hráči v poli, kterým se velmi dobře daří ovlivňovat, ovládat a přebírat  

kontrolu nad jednáním ostatních. Proto je potřebné vychovávat a vzdělávat lidi ke zdatnosti účinně  

vstupovat do silových komunikačních transakcí a uvědomit si, že mediální gramotnost, není izolovaná 

dovednost, nýbrž neodmyslitelná součást rétoricko-komunikačních kompetencí. 

Bína  (2005,  s.  31-32)  vnímá  mediální  gramotnost  jako  nezbytnou  součást  sociální  dospělosti.  

Dospělost je totiž dle něj v nejširším slova smyslu: „zodpovědnost za komunikaci… samostatnost ve  

vztahu k textům a sociálně komunikačním situacím…“. Mediální gramotnost je tak nejen podmínkou 

sociální  dospělosti,  ale  má  stát  i  za  úspěchem  na  pracovním  trhu.  Člověk  21.  století  z našeho 

civilizačního okruhu by měl být po absolvování školní docházky schopen odpovídat na dynamiku trhu  

práce,  který  se  permanentně  vyvíjí  a  charakterizuje  ho  zvýšená  poptávka  po  uchazečích 

s komunikačními dovednostmi, gramotností a dalšími tzv. měkkými dovednostmi. 

Také  Jirák  (2007,  s.  7-8)  vnímá  mediální  gramotnost  jako  nutnou  kompetenci  k životu  v dnešní 

(medializované)  společnosti.  Pozornost  věnuje  především  benefitům,  které  soustavné  zvyšování 

10 Myšleno bez cílené institucionalizované mediální výchovy, která je součástí povinné školní výuky na základních školách a  

na gymnáziích. Do té doby samozřejmě může docházet k jiným formám zvyšování mediální gramotnosti, ať už samostudiem, 

či skrze rodinu, přátele nebo neškolní instituce a organizace (více v kapitole Mediální výchova).
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mediální gramotnosti přináší do veřejného (občanského) bytí člověka. S výchovou k občanství, která 

je povinnou součástí základního vzdělávání a má žákům a studentům přiblížit, jak mohou promlouvat  

do fungování společnosti, ve které žijí, a proč je to důležité, by měla být spojena i mediální výchova, 

jelikož  v dnešním  plně  medializovaném  světě  se  stále  více  společenské  komunikace  odehrává 

prostřednictvím médií. Důležitým se tak stává to, aby občan dokázal kriticky zhodnotit a vnímat, jak  

média ovlivňují občanský život a s tím samotnou demokracii.

Rolí  mediální  gramotností v občanství  a  demokracii  se  zabývá mnoho autorů.  Například  v článku 

Media Literacy: A Central Component of Democratic Citizenship  se  Borroughs a kol. (2009, s. 145-

155) shodují na tom, že mediální gramotnost je nedílným komponentem demokratického občanství.  

Aby se člověk mohl stát  dobrým  občanem, je třeba, aby kromě základní gramotnosti (čtení, psaní, 

počítání) vynikal i v kritické gramotnosti při konzumaci a interpretaci obsahu, který média přináší.  

Mediální  gramotnost  je  tak  nezbytnou  kompetencí  angažovaného,  participativního,  státního 

občanství. 

Všudypřítomné  mediální  prostředí  totiž  změnilo  to,  co  doposud  znamenalo  být  angažovaným 

občanem11.  Namísto  klasických  projevů  angažovaného  občanství,  jako  je  volební  účast 

v lokálních/nižších  volbách,  členství  v občanských  spolcích,  či  navštěvování  lokálních  schůzí,  se 

v participativní  kultuře  čím dál  tím více  uplatňují  online  občanské  praktiky  –  především ty  skrze  

sociální sítě, jako je sdílení, komentování, či lajkování vyjadřující jak podporu, nebo naopak vyjádření  

nesouhlasu (Mihailidis,  2013,  s.  1611-1612).  Mediální  gramotnost  by  se  tak  měla  stát  základním  

pedagogickým rámcem pro nastupujícího občana v digitální a participační demokracii. Díky výchově k 

mediální gramotnosti by se měli občané stát kriticky myslícími, efektivními tvůrci a komunikátory a 

činiteli sociálních změn (ibid, s. 1618). 

11 Angažované občanství se v tomto textu rovná dobrému občanství. Je to jakási nadstavba „tradičního“ občanství jakým je 

volební účast, placení daní či dodržování zákonů. Angažovaný občan je definován jako „nezávislí, asertivní občan zajímající  

se o ostatní“ (Dalton in Mihailidis, 2013, s. 1612-1613).
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1.4 Výzkumy mediální gramotnosti u dětí

Výzkumů  týkající  se  médií,  mediální  gramotnosti  či  kvality  a  kvantity  mediální  výchovy  vzniklo 

v posledních letech několik. Téma mediální gramotnosti je velmi komplexní (jak jsme se již přesvědčili  

v předchozích  kapitolách),  existuje  několik  přístupů  i  definic,  na  kterých  se  neshodnou ani  sami  

odborníci.  Základním  problémem  ve  výzkumech  mediální  gramotnosti  je  to,  že  je  vzhledem 

k roztříštěnosti  teorií  velmi  těžké  určit  jaké  znalosti,  dovednosti,  nebo  kompetence,  a  jakým 

způsobem, by se měly testovat. Při analýze výstupů z výzkumů pak nastává další problém a to, jaká 

míra těchto znalostí, dovedností, a kompetencí již značí dostatečnou mediální gramotnost a jaká míra 

je ještě nedostatečná, tedy v jakém bodě je možné zkoumaného považovat za mediálně gramotného. 

Jednotlivé výzkumy se tak nejčastěji zaměřují jen na některé složky mediální gramotnosti dle toho,  

z jaké teorie mediální gramotnosti výzkumníci vychází. Dalším výzvou se pak zdá měření efektivity 

cílené  mediální  výchovy,  tedy,  zdá  má  nějaký  (pokud  ano  jaký  a  za  jakých  podmínek)  efekt  na  

navyšování mediální gramotnosti. 

Martens (2010, s. 9) dělí výzkumníky mediální gramotnosti a mediální výchovy na dvě skupiny. Jedna 

pracuje v rámci kulturně-kritických studií a pojímá proces učení jako kolektivní a participativní činnost  

s důrazem na interakci a sociální kontext (mezi mladými jde například o sdílený zájem o populární  

kulturu, který může být nápomocný při výzkumech). Naproti tomu například Potter nejvíce čerpá 

z psychologie, tudíž je pro něj stěžejní důraz na osobnost a individuální poznávání. Různé teoretické  

přístupy se  následně projevují  i  v rozlišné  metodologii.  Kulturně-kriticky  zaměření  vědci  zkoumají 

daný fenomén v rámci komplexnosti reálného života. Snaží se zjistit, jak se studenti učí o médiích a 

všímají si také jejich mediálních zážitků mimo školu a perspektivy, které si do ní nosí. Zatímco druhá  

skupina  obvykle  testuje  účinky  intervence  v  rámci  kontrolovaného  výzkumného  prostředí,  tedy 

zjišťují,  zda  se  před  a  po  intervenci  nějakým  způsobem  změnily  znalosti  či  dovednosti  mediální  

gramotnosti u testovaných.

V této části práce se  v krátkosti seznámíme s několika  většími  studiemi12 vztahu médií  a  dětí (se 

zaměřením na děti staršího školního věku) v českém prostředí a k jejich základním výsledkům, které 

nám přiblíží mediální chování vybraného vzorku a pomůžou při tvorbě vlastního výzkumného šetření.  

Všechna  tato  šetření  by  se  na  základě  Martensova  dělení  dala  považovat  za  spíše  spadající  do 

kulturně-kritické větve.

Výzkum s názvem Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k mediím,  který měřil úroveň 

mediální gramotnosti středoškoláků formou (vědomostního) dotazníku zvolila v roce 2018 nezisková 

organizace Jeden svět na školách (JSNS), která spadá pod organizaci Člověk v tísni (výzkum provedla 

12 Které byly realizovány organizacemi či institucemi.

22



agentura MEDIAN). Dotazováno bylo 1002 studentů středních odborných škol, středních odborných 

učilišť  a  odpovídajících  ročníků  víceletých  gymnázií.  Dotazníkové  šetření  obsahovalo  15  úloh 

testujících znalosti a dovednosti studentů ve vztahu k médiím a také postoje a názory žáků k médiím. 

Z testujících úloh vyplynulo, že mediální gramotnost středoškoláků je obecně nízká, je pro ně náročné 

analyzovat  konkrétní  mediální  sdělení  a  mají  také nízké  povědomí o  mediální  legislativě  nebo o 

vlastnících  soukromých  médií.  Mezi  jednotlivými  typy  škol  byly  značné  rozdíly,  nejlépe  si  vedli  

studenti  gymnázií,  poté  studenti  odborných  škol  a  na  posledním  místě  studenti  učilišť. Výzkum 

Člověka v tísni se dle zvolené metody a otázek zaměřil na testování pouze části mediální gramotnosti 

(znalostí,  dovedností jen okrajově)  a  to  především ve vztahu k novým médiím (sociálním sítím a 

internetovému  zpravodajství).  Například  uživatelské  návyky  médií  u  jednotlivých  participantů  a 

dovednost utváření mediálního obsahu netestoval. 

Mediální gramotností u respondentů mladších 15 let se již několik let zabývá Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání (dále RRTV). První studie proběhla v roce 2011 (Cebe a kol., 2011), další v roce 2016 

a nejnovější v roce 2021. V roce 2016 vedl výzkum Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy (Jirák a kol., 2016). Výzkum byl, stejně jako v roce 2011, rozdělen na 

dvě části – kvantitativní dotazníkové šetření, zaměřené na vzorce a zvyklosti užívání médií a intuitivní  

i  vědomé  organizování  vztahů  k  médiím  spolu  s  kritickým  a  reflektivním  myšlením  o  médiích  a  

kvalitativní studie formou focus group, která cílila na to, jak různé věkové kategorie dětí a mládeže do 

15 let věku rozumějí médiím, jaká média a jakým způsobem používají a vytvářejí, jak vnímají rizika a  

příležitosti, které jsou s nimi spojené, a jaká je role druhých v jejich mediálním životě a gramotnosti.  

My se blíže podíváme na kvalitativní část studie. V té se uskutečnilo deset focus group (dohromady 

63 respondentů) v různých školních zařízeních napříč regiony České republiky. K výzkumu se vyžívaly 

nejrůznější pomůcky například karty s natištěnými obrázky, noviny, pořady s reklamami a webovými 

stránkami, což mělo usnadnit výzkum s respondenty specifického věku.  

Z hlavních  závěrů  vyplývá,  že  děti  považují  digitální  média  a  zejména  připojení  k  internetu  za  

standardní  součást  života  a  být  „off-line“  hodnotí  jako  znevýhodnění.  Jsou  také  mnohočetnými 

uživateli  elektronických  a  digitálních  komunikačních  platforem  (počítač,  tablet,  telefon,  herní  

konzole)  a  stejně  multifunkční  jsou  i  v přístupu  k  televizi,  tedy,  že  ji  využívají  nejen  k pouhému 

sledování pořadů, ale i jako připojení k internetu a platformu pro hraní her. Tištěná média a rozhlas 

užívají  minimálně.  Pro děti jsou média  zdrojem zábavy,  informací  a  prostředkem ke komunikaci.  

Velkým lákadlem je pro ně možnost aktivní participace (hraní her/blogování/používání sociálních sítí). 

Zajímavým zjištěním je, že děti předškolního a mladšího školního věku jsou z generace, jejíž rodiče 

mají užívání digitálních médií již plně zažité, což znamená, že mohou eventuálně svým dětem radit a 

sami  je  uvést  do  světa  těchto  médií.  Efekt  „děti  ví  více  než  rodiče“,  který  se  týká  především 
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technických dovedností,  příznačný pro  předcházející  dvě dekády,  se  u  mladších dětí již  prakticky  

neobjevoval, zatímco u starších školáků byl stále patrný. Se vzrůstajícím věkem dětí roste schopnost  

kritického odstupu od obsahu zpravodajství (menší děti vnímají zprávy na ose „baví – nebaví“, starší  

školáci na ose „je podstatná – je zbytečná“). 

V  podobném  čase,  jako  vznikala  tato  diplomová  práce,  probíhal  další  výzkum  na  žádost  RRVP,  

kterého se tentokrát ujala Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty  

Univerzity Palackého v Olomouci (Sloboda a kol., 2021). Kvalitativní části studie se zúčastnilo celkem 

83 dětí, výzkumná setkání probíhala formou focus group, která byla rozšířena o participativní a tvůrčí  

aktivity. Výzkumníci sledovali čtyři oblasti týkající se médií: přístup k mediálním technologiím a jejich 

způsoby užívání v každodenním životě, analýzu & evaluaci mediálních obsahů, produkci mediálních 

obsahů a reflexi fungování médií. Studie Palackého univerzity vznikala, stejně jako tento výzkum, za 

doby covidových opatření, rozhodli se proto u nejstarší skupiny respondentů ve věku 11 až 14 let,  

která je stěžejní i pro výzkum realizovaný v rámci této práce, provést online formu focus group. Ta se 

jim podařilo pouze u jedné skupiny, jelikož měli problém získat respondenty z  různých škol ve stejný 

čas  na  jednu  online  platformu.  Po  rozvolnění  opatření  v souvislosti  s pandemií  se  proto  vrátili 

k prezenční formě výzkumu. Vzhledem ke covidovým restrikcím se jim v souhrnu podařilo získat 13  

respondentů v této věkové skupině. Online prostředí se ukázalo jako překážka především v případě, 

kdy se děti předem neznaly a také kvůli technologickým obtížím, které výzkum provázely.

Obecně  vzniká  velmi  málo  výzkumů  týkajících  se  praktické  školní  mediální  výchovy,  tedy  výuky  

mediální gramotnosti učiteli ve třídách. S tím se také pojí malé povědomí o tom, jaké mají studenti 

vlastní znalosti o médích a co za znalosti jim nabízí samotní učitelé (Martens, 2010, s. 10). Některá 

pozorování ve třídách odhalila, že to, co a jak se studenti během praktik mediální gramotnosti učí, je  

pro ně často málo relevantní k jejich každodennímu užívání médií (Bragg in Martens, 2010, s. 10). 

Obsáhlejší setření a průběhu mediální výchovy na školách provedla Česká školní inspekce ve školním  

roce 2017/2018. Inspekční činnost zaměřenou na oblast mediální výchovy a mediální gramotnosti 

provedla vůbec poprvé, ač je  mediální  výchova povinnou součástí školní  výuky již  od roku 2006.  

Přímo žáků (9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škola a gymnázií) se týkalo výběrové 

zjišťování  dosažené  úrovně  mediální  gramotnosti  se  zaměřením  na  ověřování  míry  dosažení  

vybraných očekávaných  výstupů v  návaznosti na  příslušný  Rámcový vzdělávací  program,  přičemž 

důraz byl kladen na zvládnutí obecnějších znalostí a dovedností využívat relevantní poznatky mediální  

výchovy.  Dále bylo  zjišťováno, zda a jak probíhá mediální  výchova13 na různých typech školských 

13 K tomuto účelu bylo použito dotazníkové šetření učitelů a ředitelů škol a inspekční činnost na vzorku škol zahrnující 

hospitační činnost a rozhovory s vedením škol a učiteli (ČŠI, 2018, s. 47).
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zařízení. Ze šetření vyplynulo, že i přes to, že mediální výchova nějakým způsobem probíhá na 90 %  

škol, žáci 9. ročníku základních škol i žáci 2. ročníku středních škol dosahují poměrně nízké úrovně 

mediální gramotnosti. Zajímavé je, že ač učitelé, kteří mediální výchova vyučují,  mají  za hlavní cíl  

mediální výchovy rozvíjet schopnosti žáků získávat a kriticky hodnotit informace z médií a kriticky 

přemýšlet o obsazích médií, tak právě kritické porozumění mediálním výstupům dělalo testovaným 

studentům největší problém. Co se týče samotné praxe mediální výchovy, z výzkumu vyplynulo, že se 

v ní pedagogové málo věnují rozvoji dovedností žáků potřebných pro vytváření různých mediálních 

obsahů (tedy tvůrčí/participační složce mediální gramotnosti). Pedagogové při výuce také nejméně 

často  užívají  nejnovější  on-line  platformy  mediální  komunikace  (jako  například  Facebook,  

Instagram…), což jsou platformy, které jsou právě mezi dětmi nejoblíbenější. 

2 Mediální výchova

Dle většiny odborníků je mediální gramotnost kompetence, která je prospěšná a přináší do života  

člověka v současné společnosti určité výhody.  Neshody většinou přichází  až při řešení samotného 

obsahu mediální  gramotnosti a  také  při  otázkách,  kde,  kým a  jak  by  měla  být  tato  gramotnost  

vyučována.  V této části práce se  seznámíme s definicí  mediální  výchovy (vzhledem k cíli  práce se 

zaměříme na školní mediální výchovu), s jejími teoriemi a přístupy a v neposlední řadě s kritickým 

pohledem na školní výuku mediální výchovy. 

Rozvoj mediální gramotnosti a její zvyšování může odehrávat ve více rovinách a podobách. Nejčastěji  

se dle Jiráka (2015a, s. 17) jedná o školní a mimoškolní (kroužky, mládežnické organizace) mediální  

výchovu,  mediální  osvětu (osvětové a kritické weby,  občanská aktivita,  informování  veřejnosti)  a  

profesní/odbornou přípravu (vzdělávání učitelů a vychovatelů, ale i novinářů)14.

Mediální  výchova  je  proces  učení  se  o  médiích,  jejímž  cílem  je  mediální  gramotnost.  Mediální 

výchova by měla rozvinout kritické porozumění médií a zároveň mediální participaci (Buckingham,  

2003, s. 4). V současné mediální výchově se nejčastěji rozlišují dva přístupy: kriticko-hermeneutická 

větev  (znalostní)  a  produkční  větev  (learning  by  doing).  Tyto  přístupy  v podstatě  odpovídají 

základnímu rozdělení přístupů v mediální gramotnosti, kdy ochranitelský přístup odpovídá kriticko-

hermeneutické mediální  výchově,  která má za cíl  naučit  děti kriticky nahlížet  na média.  Kriticko-

14 Dále bychom neměli zapomenout na to, že prvními „průvodci“, kteří nás uvedou do světa médií, bývají nejčastěji rodiče.  

Rodina,  jako  prvotní  a  možná  také  nejdůležitější  socializační  faktor,  má velký  vliv  na  naše  budoucí  mediální  chování,  

schopnosti, dovednosti a znalosti týkající se médií a zákonitě také na míru mediální gramotnosti. Rodiče dle Slobody (2013,  

s. 46), nejčastěji působí na vztah mezi médiemi a svými dětmi tím, že jim média pořizují, omezují jim jejich konzumaci,  

povídají  si  s nimi  o  médiích  či  jim vybírají  média  se  vzdělávacím obsahem.  Nezanedbatelný  je  také vliv  sourozenců  a 

vrstevníků, na který ukázal například výzkum Univerzity Karlovy na žádost RVVT (Jirák a kol., 2016, s. 40).
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hermeneutická větev mediální výchovy se skládá z pochopení základních principů a mechanismů, na  

kterých média fungují, kritického přístup k nim a interpretace mediovaného sdělení. Tento přístup 

má naučit jedince chránit se před manipulativními a propagačními technikami. Na druhé straně cílem 

přístupu  Learning  by  doing,  který  z velké  části  odpovídá  přístupu  posilujícímu,  je  naučit  jedince 

využívat média ke svému prospěchu. Hlavní výuková metoda je učit se o médiích skrze jejich užívání a  

vytváření vlastního mediálního obsahu (Vránková, nedatováno). 

De Abreu a kolektiv (2017, s. 1-2) dokonce rozlišují pět přístupů v mediální výchově:

1) Ochranitelský přístup: ochrana před negativními vlivy médií.

2) Kriticko-analytický přístup: učí odhalit skrytou ideologii a hodnoty médií.

3) Produkční přístup: učení se mediální gramotnost skrze mediální produkci. Mediální produkty jsou 

v tomto přístupu představovány jako zajímavé, kreativní, participační a relevantní pro životní styl 

mladistvých. 

4) Sociálně-participační přístup: skrze mediální vzdělávání klade důraz na aktivní a konstruktivní roli 

občana v demokracii.

5) Reflexivně-produktivní přístup: kombinuje kriticko-analytický přístup a produkční přístup 

s ohledem na vlastní zkušenost mladých s médii.

2.1 Mediální výchova v českém vzdělávacím systému

Mediální  gramotnost  se  postupem času v mnohých zemích ustanovila  jako kompetence,  která  je 

nutná k plnohodnotnému životu ve společnosti15.  To vedlo k potřebě soustavného pedagogického 

působení označovaného zpravidla jako mediální výchova (Jirák, 2015a, s. 11). Mediální výchova se 

stala povinnou součástí vzdělávání na základních a středních školách již roku 2006. Mediální výchova 

je  ukotvena  v rámcových  vzdělávacích  programech (RVP),  které  tvoří  obecně  závazný  rámec  pro 

tvorbu školních vzdělávacích programů škol. Školní vzdělávací program (ŠVP) si již tvoří každá škola 

sama  tak,  aby  naplnila  požadavky  a  cíle  RVP.  Mediální  výchova  je  v RVP  charakterizována  jako 

průřezový předmět, což znamená, že může být realizována buď v konkrétním předmětu, nebo napříč 

různými  předměty  (například  v hodinách  českého  jazyka,  základů  společenských  věd,  výchovy  k 

občanství, dějepisu, ale i informatiky), prostřednictvím projektu, seminářů nebo kurzů. To si již určují  

samotné školy  po vlastním zvážení.  Pokud se  škola  rozhodne realizovat  mediální  výchovu napříč  

různými  předměty,  musí  jejich  učitelé  dbát  na  to,  aby  byla  mediální  výchova  propojena  se 

vzdělávacím obsahem konkrétního  vyučovacího  předmětů  (Kaderka  nedatováno).  Dle  šetření  ČŠI  

15 Rámcový vzdělávací program pro základní školy (2021, s. 136) tuto potřebu odůvodňuje takto: „Pro uplatnění jednotlivce  

ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále  

větší  schopnost  zpracovat,  vyhodnotit  a  využít  podněty  přicházející  z  médií.  Média  se  stávají  důležitým socializačním 

faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.“
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(2018) probíhá na základních školách v České republice výuka mediální výchovy nejčastěji (cca 90 %) 

jako součást jiného povinného předmětu. Formu samostatného předmětu nabývá mediální výchova 

pouze u cca 5 % základních škol. 

V roce 2021 došlo  k revizi  Rámcového vzdělávacího programu pro základní  školy,  ale  i  gymnázia.  

Cílem  revize  bylo  dle  RVP  pro  základní  školy  (2021):  „Modernizovat  obsah  vzdělávání  tak,  aby 

odpovídalo dynamice a potřebám 21. století.“ Nicméně i přes nejrůznější doporučení a vypracovanou 

studii16,  nedošlo  v aktualizovaném RVP k výraznějším změnám, pouze byla  v souvislosti  s mediální 

gramotností  zdůrazněna  potřebnost  digitální  gramotnosti.  A  to  i  přes  to,  že  autoři  studie 

upozorňovali  na  nepřehlédnutelné  změny  (především nástup  nových  médií),  které  zásadně mění 

nejen životy jednotlivců, ale celé společnosti, na což by měla mediální výchova reagovat. 

V doporučených očekávaných výstupech (DOV)17, které vychází z RVP pro základní vzdělání tak nadále 

přetrvává kriticko-analytický (ochranitelský) přístup a tvůrčí aktivity,  které umožnila právě povaha  

nových médií, jsou stále vnímání spíše jako další nástroj k podpoře kritického přístupu k médiím. Ani 

v revidovaném RVP pro gymnázia z roku 2021 nedošlo k zapracování žádných doporučených změn. I 

šetření České školní inspekce (2018) ukazuje, že samotní učitelé (základních i středních škol) považují  

za dva hlavní cíle mediální výchovy (cca 80 % odpovídajících učitelů) rozvíjet schopnosti žáků získávat 

a kriticky hodnotit informace z médií a kriticky přemýšlet o obsazích médií. Učitelé tudíž také kladou  

důraz na kritickou stránku mediální výchovy a méně již na dovednost žáků při práci s médii.

Mediální  výchova  je  na  jednu  stranu  respektovaná  a  to,  že  má  „chránit“  před  potenciálním 

nebezpečím médií  je  významným zdrojem její  legitimity.  Zároveň ale mediální  výchova nemá tak  

neochvějné  místo  v  kurikulu,  jako  jiné  tradičnější  předměty  s  časem  „ověřenými“  metodikami. 

Mediální výchova totiž ztrácí do nedávna jasně vymezený předmět svého zájmu. S rozvojem síťových 

médií je totiž stále méně jasné, co by mělo být obsahem mediální výchovy (Jirák, 2015b, s. 143).  

Vedle hledání svého dalšího směřování vyvstávají pro mediální výchovu další výzvy, na které by měla  

reagovat.

16 Na žádost  MŠMT vypracovali  Jirák, Šťastná a Zezulková (2018) podkladovou studii  s názvem  Mediální  výchova jako 

průřezové téma: podkladová studie  -  revidovaná verze,  která analyzuje dosavadní  podobu mediální  výchovy s návrhem 

konkrétních změn.

17 DOV by mělo sloužit učitelům zejména pro konkretizaci učiva a výstupů na straně žáků v rámci jednotlivých průřezových  

témat (Jirák a kol., 2018, s. 12). 
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2.2 Vybrané problémy mediální výchovy

1) Politická angažovanost a ideologie v mediální výchově

Jak  už  bylo  zmíněno  v představení  dvou  základních  přístupů  k mediální  gramotnosti,  mediální 

výchova by neměla vést k tomu, že učitel bude žákům vštěpovat „svůj“ pohled na mediální krajinu, i  

kdyby to byl pohled, který se může jevit jako společensky nejvíce žádoucí (což je samo o sobě těžké 

určit). Učitelé mediální výchovy ovšem nemají vůbec snadnou pozici. Mediální výchova většinou není  

jejich oborový předmět (dle ČSI nejčastěji vyučují mediální výchovu učitelé českého jazyka), příprava 

na samotné hodiny u nich probíhá nejčastěji formou samostudia (dle ČSI u 70 % učitelů) a chybí jim  

metodická podpora18.

Právě  nedostatek  či  zastaralost  didaktických  materiálů  týkajících  se  mediální  výchovy  vyplňují 

organizace, které se z částí nebo zcela věnují neformálnímu mediálnímu vzdělávání a vydávají tak své 

vlastní výukové materiály. Jednou z nejaktivnějších je v tomto směru například nezisková organizace 

Člověk v tísni, která skrze svůj projekt Jeden svět na školách (JSNS) vydává především audiovizuální  

materiály vhodné do výuky, ale pořádá i semináře, kurzy a konference přímo na školách, které o to 

projeví  zájem.  V roce  2020  se  JSNS  společně  s dalšími  třinácti organizacemi  a  subjekty19 obrátily 

v otevřeném dopise na tehdejšího ministra školství Roberta Plagu s žádostí o změnu dosavadního 

přístupu  k  mediálnímu vzdělávání,  ve  kterém požadovaly  uskutečnění  čtyř  základních  kroků20 ke 

zlepšení  situace  v této  oblasti.  Karel  Strachota,  ředitel  sekce  JSNS,  se  pro  ČT24  vyjádřil,  že  o 

mediálním  vzdělávání  se  v České  republice  často  mluví  jako  o  politické  agitaci,  s čímž  ale  žádná 

z podepsaných organizací nesouhlasí (Česká televize,  2020e). Přesto je polemika ohledně zapojení  

mimoškolních organizací do vzdělávacího systému na místě, jelikož neexistuje žádné „ošetření“ toho, 

jak se takové subjekty mohou do institucionalizovaného vzdělávání zapojovat, jaké jsou hranice jejich  

působení, a není jasné, komu se za svoji činnost zodpovídají. 

Specifické pojetí mediální výchovy představil ve své disertační práci Petr Valenta (2016). Ten si všímá  

především zakotvení mediální výhovy v určitém ideologickém směru, které se následně propisuje i do 

18 Z  šetření  ČŠI  (2018) vyplývá, že by učitelé mediální  výchovy nejvíce přivítali  metodickou podporu pro výuku (např.  

didakticky zpracované náměty do výuky mediální výchovy).

19 Vedle Karla Strachoty (ředitele programu Jeden svět na školách, Člověk v tísni),  připojili  svůj podpis i  například Jan  

Cemper  (šéfredaktor,  Manipulátoři.cz),  Lenka  Chudomelová  (lektorka,  Demagog.cz),  Jakub  Janda  (ředitel,  Evropské 

hodnoty), Michal Kaderka (zakladatel, Svět médií) a další (Člověk v tísni, 2020).

20 1. Pojmenování důležitosti mediálního vzdělávání (např. formou metodického doporučení), 2. Transparentnost procesu  

revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) a nastavování vzdělávacích strategií, zohlednění mediální gramotnosti, 3.  

Začlenění mediálního vzdělávání do vzdělávání studentů pedagogických fakult a za 4. Finanční podporu projektů a aktivit  

subjektů aktivních na tomto poli (např. formou otevřených grantových výzev) (Člověk v tísni, 2020).  
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náplně  mediální  výchovy.  Teoretické  podloží  totiž  čerpá  z mediálních  studií,  ze  kterých  přebírá 

především důraz na negativní účinky, které média na konzumenty mají.  Valenta má za to, že tím 

mediální výchova potenciálně reprodukuje dominantní paradigmata vědění o médiích a společnosti, 

aniž by je odhalovala jako sociální konstrukt. Tím se problematizuje zásadní dovednost, ke které má 

mediální  výchova  směřovat,  a  to  kritického myšlení  o  médiích  jako  myšlení  nezávislé  na  vědění  

zprostředkovaném sociálními autoritami. Navrhuje koncept mediální výchovy úplně opustit a začít  

s kritickou mediální pedagogikou, která má možnost tyto nedostatky překonat. Takový přístup ale 

kritizuje Buckingham (2003, s. 107-108), který má za to, že se zastánci kritické mediální pedagogiky 

vidí  jako  ti,  kteří  vědí,  co  je  pro  ostatní  nejlepší.  Tedy,  že  se  pasují  do  role  „osvoboditelů“  od 

politického útlaku a mají ten jediný správný „kritický“ pohled na média.

2) „Děti ví víc než dospělí“

Z výzkumu Univerzity Karlovy (Sloboda a kol., 2016) vyplývá, že pro děti staršího školního věku je 

v otázce užívání digitálních technologií stále příznačný efekt „dětí ví více než rodiče“, jelikož i starší  

školní děti jsou z generace, kdy se k užívání digitálních technologií (a především užívání sociálních sítí) 

dostaly ve velmi brzkém věku, mohli bychom dokonce říct, že s nimi vyrůstaly, zatímco jejich rodiče 

takovou zkušenost nemají. Podobné rozložení „sil“ bude zřejmě ve velké míře platit i v případě vztahu 

žáka a učitele, jelikož dle MŠMT je průměrný věk učitelů regionálního školství 47 let. 

Fenoménu, kdy novým médiím rozumějí  lépe děti než autority (rodiče a učitelé), se věnuje Mark  

Prensky (in Hoeschsmanna a Poyntze, 2012, s. 7-8), který děti z generace, která vyrůstala s médii, 

nazývá digitální „domorodci“, zatímco učitele nazývá digitálními „přistěhovalci“. Vyvstává tak otázka, 

zda jsou učitelé schopni pochopit (digitální) svět, ve kterém děti žijí mimo školní budovu, a reagovat 

na  něj  při  samotné výuce mediální  výchovy.  Dle Hoeschsmanna a Poyntze  (2012,  s.  8)  nemusejí  

učitelé a školitelé mediální výchovy nutně perfektně ovládat a znát nová média, ale potřebují přinést  

do výuky koncepty a strategie skrze které mohou děti nahlížet svou vlastní mediální zkušenost. 

3 Shrnutí teoretické části 

V předcházejících kapitolách jsem představila vybrané definice a teoretické rámce týkající se mediální  

gramotnosti a mediální výchovy, která s mediální gramotností úzce souvisí. Záměrem bylo postihnout 

především to, jak je na mediální gramotnost (a mediální výchovu) mezi odbornou veřejností nazíráno, 

jak je pojímána ve své různorodosti a jaké jsou přístupy k ní. Ze všech možných přístupů k mediální 

gramotnosti se  krystalizují  dva  hlavní  proudy  a  to  posilující  a  ochranitelský  přístup.  V posilujícím 

přístupu  je  konzument  médií  nikoliv  jako  pasivní  aktér,  ale  jako  aktivní  spolutvůrce  mediálního 

obsahu. V potaz je brána jeho zkušenost s médií mimo instituci (například školu), která slouží jako 
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výchozí bod k dalšímu rozvíjení mediální gramotnosti (například se při výuce mediální gramotnosti 

velmi často pracuje s ukázkami populární kultury, ke které mohou mít žáci a studenti velmi blízko).  

Naopak  ochranitelský  přístup  má  za  úkol  především  upozorňovat  a  chránit  konzumenty  před  

negativními vlivy médií (a to včetně těch vlivů, které má populární kultura). V současnosti převažují 

snahy o propojení těchto dvou přístupu, což se projevuje i v definici a požadavcích RVP po základní 

školy  i  gymnázia.  I  přesto  z výzkumů  vyplývá,  že  při  praktické  mediální  výchově  stále  převažuje 

ochranitelský výukový styl. Ve výzkumné části práce se zkusíme podívat na to, zda respondenti tíhnou  

více k ochranitelskému, nebo posilujícímu přístupu v mediální gramotnosti. 

Vedle důvodů, které vyplynuly z popisů mediální gramotnosti a přístupů k nim, byly představeny další 

důvody odborníků, proč by měl člověk usilovat o to být mediálně gramotný. Tyto důvody by se daly 

rozdělit na osobní (jedna z důležitých kompetencí pro život ve 21. století) a společenské (posilování 

občanských kompetencí). Kapitola Výzkumy mediální gramotnosti u dětí krátce seznámila s přístupy 

ke  zkoumání  mediální  gramotnosti a  představila  několik  vybraných výzkumů z českého prostředí, 

které se týkají věkové kategorie, která bude předmětem zkoumání i v této diplomové práce. Výzkumy 

tak nastínily každodenní mediální  praxi  dětí staršího školního věku, čímž napomohly k utvoření si 

základní představy o budoucím zkoumaném vzorku. 

V neposlední  řadě  byla  představena  praxe  školní  mediální  výchovy  v České  republice,  která  je 

ošetřena dokumenty RVP a která by měla probíhat na všech základních školách již od roku 2006. Je  

zřejmé, že i přesto, že školní mediální výchova probíhá povinně již přes patnáct let, výsledná míra  

mediální gramotnosti (přinejmenším některých jejích částí) je dle mnohých studií u dětí do 15 let  

stále  malá.  Za  tímto  výsledkem  může  samozřejmě  stát  mnoho  faktorů.  Ať  už  se  jedná  o 

metodologické  „problémy“  definice  samotné  mediální  gramotnosti,  ale  i  konstrukce  jednotlivých 

výzkumných  nástrojů,  ale  i  příčiny,  jakými  je  například  neshoda  na  samotné  podstatě  mediální  

gramotnosti a následné náplni mediální výchovy, malá časová dotace předmětu, chybějící výukové 

materiály,  nebo  nedostatečná  kvalifikace  vyučujících  v  oblasti  mediální  výchovy,  ale  možná  i 

nepochopení potřeb, preferencí a motivace samotných dětí ohledně médií.  Proto by bylo vhodné 

jako součást širší  debaty o budoucí podobě mediální výchovy a o jejím směřování podívat se i na 

názory a postoje samotných žáků, kteří jsou v mediální výchově povinně vzdělávání. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE

4 Metodologie výzkumu

4.1 Cíl práce

Hlavním cílem této práce je zjistit, jak na mediální gramotnost pohlíží žáci 8. a 9. tříd základních škol a 

odpovídajících stupňů víceletých gymnázií (tercie, kvarta). Půjde především o zjištění toho, co si žáci  

pod  pojmy  jako  je  mediální  gramotnost,  mediální  výchova  a  dalšími  s  nimi  spjatými  pojmy  

představují,  jak je chápou a jaký na ně mají  názor.  Práce hledá odpovědi na to,  zda respondenti  

shledávají školní mediální výchovu užitečnou, zda prošli nějakou její formou a pokud ano, co se tam 

naučili a co by se chtěli naučit. Výsledky výzkumu se pokusím v analytické části porovnat s pojetím  

mediální gramotnosti ze strany odborníků. Toto srovnání by mělo ukázat, zda se představy a názory  

odborníků na mediální gramotnost a výchovu setkávají s názory žáků, či zda se rozcházejí.

Práce  si  neklade  za  cíl  zjišťovat  nebo  měřit  znalosti  a  dovednosti  žáků  týkající  se  mediální  

gramotnosti, proto nebude vytvořen žádný dotazník, který by testoval úroveň mediální gramotnosti.  

Půjde  o  získání  postojů  a  názorů  těch,  kteří  jsou  povinně  v  mediální  gramotnosti  vzděláváni.  V 

ideálním případě by tato práce mohla sloužit jako vhled do „přemýšlení“ o mediální  gramotnosti 

žáků. Na základě toho, jak mediální gramotnost vnímají žáci, by se dala následně upravovat výzkumná 

šetření zabývající se mediální gramotností, ale i obsah mediální výchovy.

4.2 Výběr metody

K zodpovězení výzkumné otázky – jak respondenti pohlížejí na mediální gramotnost – jsem si zvolila  

metodu focus group. K výzkumu osobních preferencí  a názorů se může jevit  jako vhodný nástroj  

například i hloubkový rozhovor, nicméně vzhledem ke specifiku respondentů (žáci ve věku 13-15 let)  

a  k výzkumnému  tématu  se  metoda  focus  group  zdá  jako  nejvíce  vhodná  a  to  z  důvodů,  které 

představím v následující kapitole. 

4.3 Metoda focus group 

Metoda focus group patří mezi dobře zmapovanou metodu kvalitativního výzkumu. Při kvalitativním 

výzkumu  získáváme  podrobný  popis  a  vhled  do  zkoumaného  fenoménu.  Oproti  kvantitativnímu 

výzkumu je kvalitativní forma volnější  v tom, že výzkumník může otázky i  hypotézy modifikovat i 

v průběhu samotného výzkumu, což může přinést více validní výsledky, než které nabízí výzkum se  

silně standardizovanými a strukturovanými metodami. Na druhou stranu se u kvalitativního šetření 

dají výsledky jen velmi těžko zobecňovat na celou populaci a vzhledem ke své pružné podobě se také 

nedá moc dobře opakovat (Hendl, 2005, s. 50-53). 
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Samotná metoda focus group spočívá dle Henninkové (2014, s. 1-2) v diskuzi malého počtu osob na 

určité téma. Diskuze je vedena moderátorem, který klade dotazy a snaží se diskuzi udržet v  okruhu 

témat, které si  předem stanovil. Jednou z největších předností této metody je možnost účastníků 

reagovat  a sdílet  či  se naopak vymezovat  vůči  osobním zkušenostem/názorům ostatních.  Takové 

dynamiky není například v hloubkovém rozhovoru možno dosáhnout. Právě skupinová dynamika dle 

Hendla (2005, s. 182) uvolňuje racionalizační schémata a psychické zábrany a diskutující tak snadněji 

odhalují své názory, postoje, způsoby jednání, své myšlení a pocity. 

Henninková (2014, s. 1) i Morgan (1997, s. 32) se shodují na počtu účastníků focus group mezi pěti až  

deseti, což by mělo zaručit dostatečnou rozmanitost názorů a zároveň zajistit, že každý z respondentů 

dostane  stejnou  možnost  účastnit  se  diskuze.  Při  více  respondentech  by  se  mohlo  stát,  že  se 

nedostanou ke slovu všichni. U menšího počtu účastníků by se zase mohlo dojít k tomu, že bude téma 

nedostatečně prodiskutované. 

4.4 Online focus group

Vzhledem k pandemii koronaviru bylo nutné přesunout výzkum do online prostředí. Online metoda 

focus group již není ničím novým a především v marketingovém výzkumu její popularita stoupá a to 

hlavně proto, že se s ní dá překonat velká vzdálenost mezi účastníky. Výzkumu se tak mohou zároveň 

zúčastnit různí lidé z různých koutů světa. Mezi další výhody online focus group patří větší pohodlí  

účastníků  (nemusí  nikam  cestovat,  nutný  je  pouze  přístup  k internetu/telefonu),  menší  časová 

náročnost a s tím i nižší finanční náročnost celého výzkumu (Smith in Hennink, 2014, s. 10). Online 

focus group může probíhat asynchronně (v nereálném čase například formou skupinového chatu) či 

synchronně (v reálném čase) (Hennink, 2014, s. 9). 

Mezi nevýhody online focus group patří to, že se jí může zúčastnit pouze ten, kdo má dostatečné 

technické vybavení a přístup k internetu. Z toho vyplývá také možnost narušení průběhu výzkumu 

vlivem technických závad či výpadku internetového připojení. Nezanedbatelné jsou také vyšší nároky, 

které online forma výzkumu klade na moderátora diskuze. Je zde totiž větší pravděpodobnost ztráty 

dynamiky skupiny a pozornosti jednotlivých participantů (Hennink, 2014, s. 11). To by nemuselo dle 

mého  názoru  hrozit,  pokud  bude  zvoleno  téma  diskuze,  které  je  pro  respondenty  zajímavé, 

výzkumník bude mít připravené nejdůležitější okruhy a otázky, ale zároveň bude diskuzi usměrňovat 

„nenásilně“, tedy bude reagovat na to, jak se diskuze přirozeně vyvíjí a témata bude měnit citlivě a  

nejlépe v souvislosti s aktuálním stavem diskuze. 
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4.5 Metoda focus group u dětí

V posledních době si můžeme všimnout nového přístupu k výzkumu postojů a názorů u dětí. Starší 

výzkumy dětí byly charakteristické tím, že se přednostně využívaly kvantitativní metody, ve kterých 

musely děti odpovídat na standardizované otázky, což velmi zmenšovalo jejich prostor k vyjádření 

pocitů  a  zkušeností  vlastními  vyjadřovacími  prostředky,  anebo  se  k výzkumu  dětské  zkušenosti 

využívali jako informátoři dospělí namísto samotných dětí (Hogan, 1997, s. 1). 

Dle Swaugerové a kol. (2017, s. 2-3) byly děti často vynechávány ze sociologických výzkumů kvůli 

tomu, že byly definované jako zranitelné a vyžadující ochranu, což se v „nové“ sociologii zaměřené na 

výzkumy s dětskými respondenty již  neplatí,  jelikož  děti a dětství  se nyní  jeví  jako důležité téma 

sociologického výzkumu. Výzkumníci by měli k dětem přistupovat jako k odborníkům na jejich vlastní 

život, uznat, že děti mají schopnost definovat, vysvětlovat a utvářet svůj svět21. 

Dřívější  vnímání  dětí jako objektů výzkumu postupně nahrazuje  snaha o větší  zapojení  dětí jako 

klíčového informátora,  který  může  být  plnohodnotným účastníkem výzkumu stejně  jako  dospělý 

člověk (Thorne in Zonio, 2017, s. 258). Nicméně i přesto zůstává ve výzkumu dětí nevyrovnaný poměr  

sil a to mezi výzkumníkem a zkoumanými dětmi. Výzkumník má silnější pozici nejen proto, že je tím,  

který se ptá, ale především proto, že je dospělý a dětmi bývá vnímán jako autorita. To může pomoci 

snížit  právě  metoda  focus  group,  kdy  budu  děti  mezi  „svými“  a  výzkumník  může  zároveň  díky 

vytvoření správné atmosféry působit jako ten, který se od respondentů učí (Zonio 2017, s. 259).

Focus group se tak jeví jako vhodná výzkumná metoda pro výzkum děti, jelikož v ní mohou sdílet svá 

stanoviska, ale zároveň slyší i stanoviska ostatních, což jim může pomoci lépe formulovat své vlastní  

myšlenky. Díky skupinové dynamice navíc  mohou děti přicházet se stále novými informacemi,  na 

které by se například při rozhovoru nepřišlo. Dalším benefitem focus group je to, že může posloužit k  

oslabení nerovnosti ve vztahu výzkumníka (dospělého) a respondenta (dítěte).  Děti se ve skupině  

stejně starých dětí mohou cítit příjemně a „bezpečně“, to tím spíše, pokud budou sdílet své názory 

s dětmi, které již nějaký čas znají. Výzkumník má možnost pozvat do focus group účastníky, kteří se  

předem znají, či ty, kteří se nikdy neviděli, což je časté u marketingových výzkumů (Hennink, 2014, s.  

39). V případě výzkumu v této diplomové práci jsem volila první přístup, tedy, že focus groups budou 

tvořeny dětmi ze stejných tříd, nebo minimálně ze stejných škol a to nejen kvůli již výše zmíněnému 

„uvolněnějšímu“ chování dětí, ale i kvůli snazší rekrutaci účastníků výzkumu. Předpokladem je, že děti 

21 To dokládají i poznatky z vývojové psychologie, kdy v období rané adolescence (přibližně mezi 10 až 15 lety, což je i věk 

respondentů výzkumu této diplomové práce) myšlení dětí přesahuje konkrétní realitu. Děti v tomto věku již s přehledem 

uvažují hypoteticky, připouštějí variabilitu různých možností a osvojují si abstraktní způsob myšlení (Vágnerová, 2005, s.  

332-333). 
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by neměly mít  větší  problémy s tím, že focus group  bude probíhat online, jelikož za sebou mají 

zkušenost s několikaměsíční formou online výuky. 

4.6 Výběr vzorku

Věk

Respondenti byli vybráni na základě několika kritérii.  Jedním z nejdůležitějších kritérií  byl věk. Pro 

účely  výzkumu jsem volila  respondenty  staršího  školního  věku,  tedy děti ve  věku  13-15  let,  což  

odpovídá 8. až 9. třídě základní školy a odpovídajícím stupňům víceletého gymnázia (tercie, kvarta).  

Tuto věkovou kategorii jsem si vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je to, že děti jsou aktivními 

uživateli medií (především nových médií) již ve velmi brzkém věku. Dle výzkumu EU Kids Online 2020 

(Šmahel a kol., 2020) více než 50 % českých dětí ve věku 11 let aktivně užívá sociální sítě. S každým 

přibývajícím rokem toto procento stoupá, v 15 letech je to už téměř 80 %. Dalším důvodem je fakt, že 

určitá forma mediální výchovy povinně probíhá (nebo by měla) již na druhém stupni základních škol a  

na odpovídajících stupních víceletých gymnázií. Děti v této věkové kategorii by tak se školní mediální 

výchovou již měly mít osobní zkušenost.

Místo/Bydliště

Vzhledem k typu výzkumu a jeho rozsahu je zřejmé, že výsledky nebudou moci být považovány za 

reprezentativní. Přesto jsem chtěla, aby vzorek pocházel alespoň ze dvou různých měst. Zvolila jsem 

tedy dvě města,  každé s jinou velikostí –  velkoměsto Prahu a město,  které  má přibližně 20 tisíc  

obyvatel. Tato města byla vybrána proto, že mám na školy v těchto městech osobní vazby, čímž se dal 

předpokládat  snazší  přístup  k respondentům.  I  přesto,  že  se  výzkum  nebude  zabývat  rodinným, 

sociálním a ani ekonomickým zázemím respondentů, výběr Prahy a menšího města by mohl lépe  

odpovídat přirozené struktuře vybrané kategorie respondentů v České republice. 

Druh školy

Z podobného důvodu jsem při výběru respondentů zohlednila dva typy škol (základní škola a víceleté  

gymnázium), které respondenti navštěvují. Oslovit respondenty skrze školu se ukázalo jako nejsnazší 

cesta, jak získat dohromady dostatečný počet dětí určitého věku. Taktéž se tímto krokem značně  

usnadnila etická stránka výzkumu, jelikož byly děti osloveny skrze a se souhlasem jejich vyučujících.  

Výzkum  byl  proveden  na  čtyřech  školách.  Na  základní  škole  v Praze  (zkratka  ZP),  na  víceletém 

gymnáziu  v Praze (zkratka  GP)  a  základní  škole  (zkratka  ZM) a víceletém gymnáziu  (zkratka  GM) 

ve městě s 20 tisíci obyvateli.
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Při volbě jednotlivých škol hrály roli mé osobní vazby na gymnázium v Praze, základní školu v Praze a 

základní školu ve městě s 20 tisíci obyvateli. Na těchto třech školách jsem přímo oslovila učitele, které 

jsem znala.  Na gymnáziu  ve  městě s 20  tisíci  obyvateli  jsem neměla žádné kontakty,  proto jsem 

napsala na sekretariát s prosbou o součinnost při realizaci výzkumu a o doporučení osoby, která má 

na gymnáziu na starost mediální výchovu. K oslovení učitele věnující se mediální výchově mě vedlo 

to, že by mohl projevit největší zájem o to, aby se jeho žáci účastnili  výzkumu na téma mediální  

gramotnost.

Všichni  oslovení  učitelé  z  jednotlivých škol  projevili  zájem,  aby  se  jejich  žáci  výzkumu zúčastnili. 

Vzhledem k pandemické situaci ale vyvstalo hned několik problému s realizací samotného výzkumu. 

Za prvé, vstup do budov škol a osobní kontakt s dětmi nebyl v době probíhající pandemie možný. 

Proto jsem místo klasické metody focus group musela přistoupit k její online formě. 

Tři výzkumy jsem realizovala na jaře roku 2021, kdy probíhala distanční výuka. Zbývající výzkum na 

podzim  roku  2021,  kdy  už  se  děti  vrátily  do  lavic.  Vzhledem  k tomu,  že  předchozí  tři  výzkumy 

proběhly online formou, rozhodla jsem se provést takto i poslední (čtvrtý) výzkum. Jako nejsnazší  

způsob provedení online focus group se jevilo využít hodin, které měli učitelé se svými žáky určené ke 

klasické  výuce.  Zde  se  nicméně  projevil  další  důsledek  koronavirové  pandemie.  Učitelé  měli  při  

distanční výuce se svými žáky tak redukované online výukové hodiny, že někteří z oslovených učitelů  

nesouhlasili,  abych tyto vyučovací hodiny, určené pro povinné předměty, využila  pro své šetření.  

S jednotlivými  učiteli  jsem  se  tak  dohadovala  individuálně  na  čase,  kdy  bude  možné  výzkum 

realizovat.  Z části  jsem  tak  musela  šetření  přizpůsobit  možnostem  a  požadavkům  jednotlivých 

vyučujících a respondentů. 

Focus group na gymnáziu v Praze

Na státním gymnáziu v Praze se výzkum konal v rámci vyučování na povinném semináři z českého 

jazyka, na který je třída rozdělena na dvě poloviny. Focus group se tak zúčastnilo 10 dětí z tercie. 

Focus group na základní škole v Praze

Na základní škole v Praze oslovila kontaktní osoba žáky 8. a 9. tříd s nabídkou účasti na výzkumu. 

Přihlásilo se 6 dobrovolníků (4 z 9. třídy a 2 z 8. třídy). Výzkum probíhal mimo klasické vyučovací 

hodiny ve volném čase respondentů.
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Focus group na základní škole ve městě s 20 tisíci obyvateli

Ve třetím výzkumu na základní škole ve městě s 20 tisíci obyvateli oslovila kontaktní osoba žáky 8. 

třídy s nabídkou dobrovolné účasti na výzkumu, který se konal ve volném čase dětí. Přihlásilo se 8 

dětí. 

Focus group na gymnáziu ve městě s 20 tisíci obyvateli

V posledním výzkumu, který se konal na podzim roku 2021 na státním gymnáziu ve městě s 20 tisíci  

obyvateli, byly podmínky jiné, než v předchozích třech výzkumech. Vzhledem k tomu, že již probíhala 

klasická  výuka,  zdálo  se  kontaktní  osobě  nejlepší,  aby  se  online  výzkum  konal  v rámci  jedné 

z prezenčních vyučovacích hodin českého jazyka. 

Celkově  se  online  výzkumu focus  group  zúčastnilo  35  dětí.  V souhrnu  byly  dvě  skupiny  tvořeny 

dobrovolníky, u nichž lze předpokládat, že se přihlásili kvůli zájmu o téma mediální gramotnosti, a  

dvě skupiny byly utvořené na základě dělení dětí do povinných předmětů.

Tabulka 1: Přehled jednotlivých focus group (typ školy, třída, počet respondentů, rekrutace do 

výzkumu, období výzkumu)

TYP ŠKOLY TŘÍDA POČET 
RESPONDENTŮ

REKRUTACE DO 
VÝZKUMU

OBDOBÍ 
VÝZKUMU

Základní škola v Praze (ZP) 8. a 9. třída 6 (4 z 9. třídy a 
2 z 8. Třídy)

dobrovolné 
přihlášení

jaro 2021

Základní škola ve městě do 20 
tisíc obyvatel (ZM)

8. třída 8 dobrovolné 
přihlášení

jaro 2021

Víceleté gymnázium v Praze 
(GP)

tercie 10 v rámci povinného 
předmětu

jaro 2021

Víceleté gymnázium ve městě 
do 20 tisíc obyvatel (GM)

kvarta 11 v rámci povinného 
předmětu

podzim 2021

4.7 Průběh výzkumu 

Pro tento výzkum byla zvolena méně strukturovaná forma focus group. Respondentům byla dána 

možnost  volně  se  vyjadřovat  k jednotlivým  tématům  a  podotázkám  a  na  začátku  výzkumu  byli 

vybídnuti  k tomu,  aby  se  nebáli  reagovat  na  odpovědi  ostatních  respondentů.  Volnější  forma 

výzkumu bez standardizovaného scénáře umožnila reagovat na dynamiku skupiny. Na základě hlavní  

výzkumné otázky  a teoretické částí práce byly  stanoveny tři  okruhy,  které  byly ve  výzkumu dále 

rozvíjený navazujícími podotázkami. 
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Okruhy byly následující: 

1) Co si  respondenti představují  pod pojmem média,  jakou mají  média v jejich životě roli  a jak 

vnímají jejich účinky?

2) Co pro respondenty znamená mediální gramotnost, jak jí rozumí a považují ji za uplatnitelnou ve 

svém vlastním životě?

3) Absolvovali respondenti nějakou formu školní mediální výchovy, co se v ní naučili a co by se 

případně naučit chtěli?

S ohledem na věk respondentů, online formu výzkumu, časové možnosti respondentů a doporučení  

z odborné  literatury  jsem  stanovila  délku  výzkumu  na  maximálně  45  minut.  Oslovení  učitelé  mi 

potvrdili, že tato délka je pro věk respondentů ideální (při delším čase by mohli respondenti ztrácet  

pozornost).  Všechny výzkumy probíhaly skrze  videohovory na  platformách,  které  byly děti zvyklé  

užívat při online výuce (ve většině případů se jednalo o platformu Microsoft Teams). Na respondenty 

jsem sama neměla žádný kontakt, učitelé mě s nimi propojili přímo v online místnostech, kde hovor 

probíhal. 

V úvodu každého setkání byl přítomen i vyučující, který mě představil a znovu dětem nastínil, co se 

bude dít. Poté online místnost opustil. Pouze u čtvrtého výzkumu (GM), který probíhal na podzim ve  

školní třídě, byl přítomný učitel, který ale do výzkumu nezasahoval. V úvodu každého výzkumu jsem 

měla zapnutou kameru, přivítala jsem účastníky, představila jsem sebe i svůj výzkum (jeho smysl a  

obsah) a ujistila je, že výstupy z výzkumu budou plně anonymní. Také jsem respondentům nabídla 

tykání a sdělila jim, že se nebude jednat o výzkum jejich znalostí a dovedností, ale spíše o společnou  

diskuzi o jejich názorech na mediální gramotnost.

Učitele i děti jsem předem upozornila,  že budu z výzkumu pořizovat zvukový záznam. Při metodě 

focus group je možné pořizovat nejen zvukový, ale i  obrazový záznam (Hennink, 2014, s.  6).  Ten 

následně slouží k analýze neuvědomělých i uvědomělých gest, mimiky a dalších nonverbálních indicií,  

které respondenti produkují. Tento postup mi dává smysl při metodě focus group, které se konají  

osobně, tedy tváří v tvář. V případě online focus group je situace trochu jiná. Nejenže jsou při této 

formě  výzkumu  neverbální  projevy  značně  omezené,  navíc  se  respondenti  při  zapnuté  kameře 

mohou cítit nekomfortně, nemluvě o změně jejich přirozené neverbální komunikace, jelikož si svůj  

projev mohou na kameře hlídat. Rozhodla jsem se, že se zeptám učitelů na názor nahrávání nejen  

zvuku,  ale  i  obrazu  během výzkumu.  Překvapením pro  mě bylo,  že  všichni  tři  učitelé22 z jarního 

výzkumu mi sdělili, že děti jsou zvyklé mít při distanční výuce kamery vypnuté. Při výzkumu jsem tedy  

22 Podzimní výzkum ve třídě probíhal se zapnutou kameru na obou stranách. 
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pořizovala pouze zvukový záznam, jelikož žádat děti o zapnutí kamer, když na ně nejsou navyknuté 

ani z výukových hodin, by mohlo být dětem nepříjemné.  

Průběh focus group na gymnáziu v Praze

Jak již bylo řečeno, výzkumu na gymnáziu v Praze se zúčastnilo deset dětí z tercie, které chodí do 

stejné  třídy.  Výzkum  probíhal  v rámci  povinného  semináře  z českého  jazyka.  Ač  nebyly  cíleně 

zjišťovány žádné sociodemografické údaje, dá se předpokládat, že respondenti jsou ve věku mezi 12-

14 lety, bydlí v Praze (nebo v jejím blízkém okolí) a jisté specifikum je také to, že navštěvují víceleté 

gymnázium.  

To, že byli respondenti z jedné třídy a tudíž se znali, mohlo napomoci k tomu, že se tolik nebáli sdílet 

své názory a zkušenosti. Zároveň se ale ukázalo, že deset dětí na online formu focus group je příliš  

velký  počet,  jelikož  se  mi  nepodařilo,  aby  se  k představeným  tématům vyjadřovaly  všechny.  Od 

prvních položených otázek se utvořila skupinka dětí, které byly nejvíce komunikativní. Jednalo se o  

Martina,  Ladu  a  Viky  (přičemž  nejvíce  aktivní  z této  trojice  byl  Martin).  Ti  přebírali  iniciativu  a 

vyjadřovali se téměř ke všemu, ostatní respondenti odpovídali pouze občas a většinou až poté, co  

domluvil  některý ze zmiňované trojice a to i přes to, že jsem vyzývala ty respondenty, kteří ještě 

nemluvili, zda se chtějí podělit se svojí zkušeností. 

Jelikož se jednalo o první focus group, která byl v rámci výzkumu této diplomové práci provedena, byl 

její začátek poznamenán mojí nervozitou a ne úplně jistým vedením. Například první otázka, která 

byla položena (Co jsou to média?), nebyla vhodně zvolena, jelikož byla příliš obecná a respondenti na 

ni dlouho hledali odpověď. I v průběhu výzkumu jsem tolik nereagovala na dynamiku skupiny a spíše 

se  držela  vytyčených  témat  a  otázek,  a  to  i  přes  to,  že  některé  odpovědi  respondentů  téměř  

vyžadovali doptávání. I přes tyto nedostatky přicházeli respondenti se svými vlastními zkušenostmi 

(především ohledně nových médií, přičemž se rozpovídali například ohledně instagramového profilu  

Dominika Feriho a také vládní kampaně proti dezinformacím o očkování na covid 19, jejíž tváří byli  

youtubeři Šulcová a Gulab). U některých témat probíhala diskuze i mezi samotnými respondenty, což  

bylo velmi žádoucí a častokrát taková diskuze přinesla nejzajímavější informace. 

Průběh focus group na základní škole v Praze

Oproti předchozí skupině ji tvořili respondenti, kteří se do výzkumu přihlásili dobrovolně. Jednalo se o  

čtyři  žáky z 9.  třídy a dva žáky z 8.  třídy,  přičemž jedna respondentka (z 8.  třídy) měla problémy 

s připojením,  tudíž  se  do  diskuze  zapojovala  sporadicky.  V  této  skupině  se  věk  respondentů 

pohyboval mezi 12-15 lety a dá se předpokládat, že bydleli v Praze či v jejím blízkém okolí. 
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V  této  skupině  se  do  diskuze  zapojovali  všichni  respondenti  (až  na  zmíněnou  respondentku 

s problémovým  připojením),  ale  nejaktivnější  byli  Albert,  Matyáš,  Anna  a  Simona  (přičemž 

nejdominantnější osobou byla Anna). V této skupině jsem již více reagovala na odpovědi respondentů 

a přizpůsobovala tak další témata i otázky, čímž se docílilo hladšího plynutí diskuze. U Anny (8. třída)  

bylo zřejmé, že je velmi aktivní na sociálních sítích a dle jejich odpovědi měla dobré povědomí i o 

účincích médií  a vybraných  aspektech mediální produkce. I  zbylí  z nejaktivnějších respondentů se 

zaujetím vyjadřovali k nejrůznějším aspektům médií. 

Průběh focus group na základní škole ve městě s 20 tisíci obyvateli

Tuto skupinu tvořilo osm žáků 8. třídy, kteří se do výzkumu přihlásili dobrovolně. Jejich věk je kolem 

12-14 let a je pravděpodobné, že bydlí  v samotném severočeském městě, či v jeho blízkém okolí. 

Tato skupina byla ze všech nejaktivnější a také na sebe její jednotliví členové nejvíce reagovali. Do 

diskuze se zapojovali všichni, nejvíce ovšem pětice Oldřich, Marie, Bety, Marek a Filip. Jejich odpovědi 

byly také nejobsáhlejší. Také v této skupině se respondenti nejčastěji dělili o své zážitky týkající se  

sociálních  sítí  a  Oldřich  přispíval  také  se  svojí  zkušeností  s hraní  počítačových  her  a  sledování 

takových hráčů na Youtube. Otcem jednoho z nejaktivnějších respondentů – Filipa, je dle vyučujícího 

regionální politik, což by mohlo hrát určitou roli v jeho zájmu o téma mediální gramotnosti. 

Průběh focus group na gymnáziu ve městě s 20 tisíci obyvateli

Poslední  focus  group  probíhala  v rámci  povinného  předmětu  s jedenácti  žáky  kvarty  víceletého 

gymnázia.  Respondentům je  s největší  pravděpodobnosti mezi  13-15 lety  a  bydlí  v severočeském 

městě, ve kterém navštěvují gymnázium, či v jeho blízkém okolí. Tento výzkum se podmínkami lišil od 

předchozích. Ty probíhaly za distanční výuky, kdy respondenti byli  doma, každý u svého počítače.  

Naproti  tomu  tento  výzkum  se  uskutečnil  na  podzim  za  prezenční  výuky.  Samotná  focus  group 

probíhal tak, že děti seděly společně v jedné třídě a komunikovaly se mnou skrze videoprojektor a 

mikrofon. Tím se dle mého názoru podařilo lépe simulovat klasickou focus group, jelikož děti seděly 

fyzicky vedle sebe a mohly na sebe při výzkumu bezprostředně reagovat. Na druhou stranu počet  

respondentů přesahoval mnou určenou hranici, nicméně nebylo jiné východisko, jelikož se ve třídě  

nacházela  celá  půlka  třídy,  která  měla  mít  povinný  předmět  a  místo  toho se  mnou absolvovala  

výzkumné šetření. U šetření byl také přítomen vyučující, který ale do výzkumu nikterak nezasahoval, 

přesto je možné, že by se respondenti odpovídali jinak, pokud by v místnosti nebyl. 

Znovu se projevil vliv velkého počtu respondentů, který měl tentokrát i prostorový rozměr, jelikož 

část  respondentů,  kteří  byli  nejaktivnější,  seděla  v přední  řadě (Klára,  Kristýna,  Sofie a  Tomáš)  a 

v druhé řadě seděli respondenti, kteří se do diskuze zapojovali méně.
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4.8 Přepis a strukturace výzkumu

Všechny  čtyři  zvukové  nahrávky  z  jednotlivých  diskuzí  byly  přepsány  (bez  opakujících  se  vět  a  

výplňových  slov).  Na  základě  opakovaného  poslechu  a  čtení  byly  výpovědi  zařazeny  do  tří  

stanovených  tematických  okruhů.  V tematických  okruzích  byly  následně  hledány  souvislosti 

s představenými teoretickými východisky. 

Všem respondentům byla při přepisu pozměněna jejich skutečná jména tak, aby bylo dosaženo jejich 

anonymity. U každého jména je vždy v závorce uvedeno, zda se jedná o žáka základní školy v Praze 

(ZP),  základní školy v městě  do 20 tisíc  obyvatel  (ZM),  gymnázia  v Praze (GP),  nebo gymnázia  ve 

městě  s 20  tisíci  obyvateli  (GM).  Z výzkumu ovšem vyplynulo,  že  rozdíly  se  projevovaly  spíše  ve 

složení  skupiny  (počet  respondentů a  dobrovolnost  účasti),  než v  tom, odkud jednotlivé  skupiny  

pocházely a který typ školy navštěvovaly.  Označení toho, odkud respondent pochází a kterou školu 

navštěvuje, může být ale přínosné v tom, že se analýza stává přehlednější a je snazší sledovat, jak na 

sebe reagovali jednotliví respondenti stejné focus group. 

5 Analýza výsledků výzkumu

1) Co si  respondenti představují  pod pojmem média,  jakou mají  média v jejich životě roli  a jak 

vnímají jejich účinky?

Pro  pochopení  vztahu  mezi  dětmi  a  mediální  gramotností  a  mediální  výchovou  je  potřebné  se  

nejdříve seznámit s jejich osobní zkušeností s médii a s jejich názory na ně. 

V kvalitativním výzkumu a především v metodě focus group je dobré začít zahřívací otázkou (Vaughn 

a kol., 1996, s. 42), což se potvrdilo u první focus group (GP), kdy jsem otevřela výzkum otázkou: „Co 

jsou to dle vašeho názoru média?“, což se ukázalo jak příliš obecně položená otázka. Děti měly velký  

problém na tuto otázku odpovědět a zbrzdil  se tak samotný úvod a dynamika diskuze. U dalších  

skupin jsem proto otevírala diskuzi otázkou:  „Stále se nacházíme v pandemii koronaviru, jak o ní 

získáváte  informace?“ Tato  otázka  se  ukázala  jako  vhodnější,  jelikož  byla  pro  děti  aktuální  a 

směřovala na jejich osobní zkušenost, což zajistilo, že k této otázce měl téměř každý co říct. 

Z diskuze  vyplynulo,  že  nejčastěji  respondenti  získávali  informace  o  koronaviru  z televizního 

zpravodajství  a  ze  sociálních  sítí  –  především Instagramu.  Ve  všech  třech  skupinách,  ve  kterých 

zazněla  tato  otázka,  někdo  jmenoval  jako  zdroj  informací  instagramový  profil  nyní  již  bývalého 

poslance Dominika Feriho.  U poslední skupiny (GP)  jeho jméno také zaznělo,  ovšem v souvislosti 
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s jinou otázkou23. Oldřich (ZM): „Já získávám informace ze zpráv z televize. V poslední době se teda na 

ně víc koukám, abych věděl, co mám a co nemám. Hlavě taky sleduju Instagram Dominika Feriho.  

Myslím si, že je tenhle rok hodně rozšířenej. V mé věkové kategorii ho asi zná každej.“ Oldřich (ZM) 

má dokonce za to, že jeho věková kategorie ze všech politiků věří jen Dominikovi Ferimu.

V souvislosti s tím, že jméno Dominika Feriho zaznělo v každé skupině, mě zajímalo, proč vyhledávají 

zrovna jeho profil. Důvěru si dle některých respondentů Feri získal proto, že je poslanec a je přímo u  

zdroje, tedy „věci řeší přímo ve sněmovně“ (Kristýna, GM). Dle Marka (ZM) má Feri informace z první 

ruky: „On u toho všeho je, u všech vyjednávání, takže ty informace má jako první.“  Dalším plusem je 

dle Simony (ZP) to, že dokáže informace předat srozumitelnou formou.

Vedle televize a instagramu, které byly zmíněny ve všech čtyřech skupinách zmínila Klára (GM) jako 

zdroj informací rodiče, dále jmenovala internet a dodala, že při hledání čehokoliv na internetovém  

portálu Seznam.cz se dozvíte vše, aniž byste o to stáli, například tam vidíte počty nově nakažených 

koronavirem za  den.  Podobnou zkušenost  má Marie  (ZM)  z jiné  skupiny,  která  informace  cíleně 

nevyhledává, ale spíše si ji „najdou samy“: „Abych pravdu řekla, tak já se o to skoro vůbec nezajímám, 

vždycky se nějak ke mně ty informace dostanou a já třeba zjistím, že jsme mohli jít  do školy,  ale  

nakonec se to zrušilo. Takže se ani nijak nesnažím, protože média jsou všude kolem nás.“

Tři respondenti (Kristýna GM, Martin GP, Matyáš ZP) z různých skupin zmínili, že se s rodiči dívají na 

večerní zpravodajství.  Například Martin (GP) se o tom, co vidí na internetu nebo v televizi  baví s  

rodiči. Matyáš (ZP) zase s kamarády. 

Většina respondentů ze všech čtyřech skupin  má profil na sociálních sítích (pouze Martin (GP) se 

přímo vyjádřil, že nevlastní žádný profil na sociálních sítích). Nejčastěji se jednalo o profil na sociální  

síti  Instagram,  méně  již  na  Facebooku.  Méně často zazněly  také sítě  jako  je  TikTok,  Snapchat  a 

Twitter. Vlastní obsah přidávají respondenti na sociální sítě spíše sporadicky. 

Později položená otázka na to, co jsou to dle názoru respondentů média a k čemu slouží, přinesla ve 

všech  čtyřech  skupinách  rozdílné  odpovědi.  Bety  (ZM)  jmenovala  tištěné  noviny.  Dle  ní  média 

používáme z důvodu toho, „že lidé chtějí vědět něco o našem státě a je dobré vědět něco, o čem se 

pak dá diskutovat a jelikož teď máme i tu demokracii, tak je dobré, třeba pak i zasáhnout.“  Marek 

(ZM) jmenoval jako médium informace od rodičů. 

23 Výzkumy vznikaly na jaře, tedy v době, kdy ještě Dominik Feri nečelil podezření ze sexuálního násilí. Při  podzimním  

výzkumu se už o kauze vědělo, nicméně respondenti ji nezmiňovali.
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Klára (GM) si pod pojmem média představí  noviny. Sofie (GM) popsala médium jako prostředek, 

skrze nějž můžeme zjišťovat informace a zároveň skrze médium jako nástroj, můžeme tyto informace 

předávat dál. Jmenovala vzdálené sítě, sociální sítě, televizi a rádio.

Lada (GP) chápe média jako zprostředkovatele informací pro účely masové komunikace. Viky (GP) za 

médium považuje zpravodajství a specificky zprávy. 

Simona (ZP) má za to, že média slouží k tomu, abychom se dozvěděli něco o světě a mohli mezi sebou 

komunikovat.  Na  to  reagoval  Lukáš  (ZP),  který  užívá  média  primárně  pro  kontakt  s  kamarády.  

K vyhledávání informací mu média slouží až druhotně. Anna (ZP) upozorňuje na tvůrčí a participační  

vlastnost médií. Média dle ní slouží jako platforma pro tvorbu a také místo, kde můžou lidé sdílet své  

vlastní projekty. 

V další  části  diskuze  jsme  se  s respondenty  bavili  o  tom,  která  média  podle  nich  přinášejí 

důvěryhodné informace. Filip (ZM) věří české televizi, jelikož je to veřejnoprávní médium. Oldřich  

(ZM) získává informace především z Instagramu, ale dále o nich přemýšlí, zda jsou pravdivé. 

Lada (GP) důvěřuje těm informacím, které přinášejí média, jež jsou známá a která používá více lidí. A 

také těm informací,  které slyší  z několika zdrojů.  Martinovi  (GP) záleží  na tom, kdo jaké médium 

vlastní. 

Stejný názor projevila i  Anna (ZP) z jiné skupiny, pro kterou neexistuje webová stránka, které by 

bezmezně věřila, ale jsou stránky, o kterých se ví, že je vlastní politici: „…třeba iDNES, to je Babišova 

stránka, takže předpokládám, že na iDNESU nenajdu na Babiše křivý slovo. Což znamená, že kdybych 

tam hledala  nějaký informace,  tak  to z většiny nebude úplně  objektivní,  takže  bych kvůli  tomuto 

tématu  musela  třeba  na  jiný  web.“  Simona  (ZP)  podobně  jako  Filip  (ZM),  věří  informacím  na 

veřejnoprávním médiu, specificky stanici ČT24.

Nejčastěji  si respondenti ověřují  pravdivost informace tak, že si  ji  vyhledají  i na jiných zdrojích a 

porovnávají  je. K vyhledání informace na jiném zdroji  nejčastěji používají  vyhledávač Google. Lada 

(GP) má za to, že ty informace, které nejsou pravdivé, jsou většinou nafouknuté a nereálné, tudíž se  

dají od těch pravdivých, které jsou popsané stručně a jsou sdíleny více zdroji, rozeznat. 

Anna (ZP)  z jiné  skupiny  má podobný názor  a  myslí  si,  že  je  nejjednodušší  použít  při  hodnocení 

informací selský rozum. U informací, kde si není jista, hledá jako ostatní stejnou informaci i na jiných  

zdrojích. Ovšem pravdivost si ověřuje jen u těch informací, které se jí zdají závažné: „Pokud jde jenom 

o to, že maj nějakou slevu v Kauflandu, tak asi úplně ne.“
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Bety (ZM) si myslí, že například na sociálních sítích je velmi těžké si informace ověřit, jelikož se tam 

objevují  informace,  které  lidé  někde  zaslechli  a  předávají  je  dál.  Dále  zmiňuje  jako  nepravdivé 

informace nenávistné  komentáře  a  takzvané  „hejty“,  které  vznikají  většinou  ze  závisti.  Naopak 

Oldřich (ZM) si myslí, že nepravdivé informace vznikají kvůli slávě, získání pozornosti a tomu, aby lidi  

na něco změnili názor, a dodává vlastní zkušenost, kdy odhalil člověka, který na Instagramu lhal o  

tom, že zná totožnost jistého slavného Youtubera Gejmra (který je populární tím, že skrývá svou  

totožnost a natáčí videa, jak hraje hru ze série Minecraft), aby získal více sledujících a Oldřich se mu 

dokonce ozval s tím, že nemluví pravdu. Doplňuje, že člověk by měl mít svůj názor a neměl by se  

nechat stáhnout dezinformací. Filip (ZM) na Oldřicha (ZM) navazuje:  „Já bych ještě rád doplnil,  že 

dezinformace je nějaká šokující zpráva, která se může šířit rychleji, než například pravdivá zpráva,  

takže potom díky tomu můžou mít nějaká ta nedůvěryhodné média větší čtenost a tím pádem mohou  

mít i větší výdělek z inzerce reklam.“  Marek (ZM) souhlasí a dodává, že se celkem často děje, že se 

třeba na Instagramu někteří lidé vydávají za veřejně známé osobnosti a posílají lidem zprávy, že když 

něco udělají, tak dostanou peníze. 

Albert (ZP) má za to, že dezinformace vznikají  proto, aby se škodilo určitým lidem. Dezinformace 

může dle Lady (GP) z jiné skupiny vzniknout i  jenom jako nedorozumění, kdy byla určitá informace 

špatně podaná a lidé ji překroucenou šíří dál. 

Sofie (GM) si myslí, že hodně dezinformací se šíří na Instagramu v komentářích a že záleží na tom, kdo 

ty komentáře píše, jelikož u některých profilů lze skrze fotku, či styl psaní poznat, zda jde o „fake“ 

profil. 

Ve  skupině  pražského  gymnázia  upozornila  Lada  (GP)  na  vládní  kampaň,  jejíž  hlavní  tváří  byla 

youtuberka Anna Šulcová a Jakub Gulab. Kampaň měla sloužit k vyvracení nepravdivých informací  

týkající se očkování proti koronaviru. Dle Lady (GP) vznikla právě o nich dezinformace, jelikož různá 

média psala o tom, že za kampaň pro vládu dostali zaplaceno půl milionu korun. Tyto peníze ale dle  

Lady (GP) youtubeři utratili za placený prostor pro kampaň na sociálních sítích. 

O této kauze se zmiňovala i Anna (ZP) z jiné skupiny, která má stejně jako Lada (GP) za to, že šlo o 

příklad nepravdivé zprávy: „…ve skutečnosti jim vlastně žádných půl milionu nedali, protože těch půl 

milionu šlo na sociální sítě, na kterých to bylo propagovaný, takže to byla částečně fakenews.“

Většina respondentů ze všech čtyřech skupin má za to, že médium má sílu ovlivnit jejich názor. Filip 

(ZM)  si  myslí,  že  se  to  děje  především,  když  médium cílí  na  emoce  člověka  a  ten  určitý  člověk 

nepřemýšlí kriticky. Oldřich (ZM) podotýká, že se to stává spíše mladším dětem, které věří téměř  
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všemu, co vidí  v televizi.  Myslí  si,  že  čím je člověk starší,  tím je méně ovlivnitelný:  „…Ale  jak už 

stárnem, už budeme dospělí, tak si děláme vlastní názory, tak né na všechno skočíme.“ 

Klára (GM) si vzpomněla na aktuální téma: „Třeba teď v případě očkování se šíří dezinformace, že nás 

načipujou, ale to nejsou informace, kterým bych věřila.“

Respondenti  několikrát  ve  svých  odpovědích  zmínili  kritické  myšlení,  při  otázce,  co  to  přesně 

znamená, si spíše nebyli jisti. Martin (GP) má za to, že se jedná o porovnávání informací z více zdrojů. 

Anna (ZP) si pod tímto pojmem představuje to, že nebude věřit všemu, co vidí, ale vytvoří si na to svůj  

vlastní názor. 

Respondenti  napříč  skupinami  se  také  shodli  na  tom,  že médium  může  upravovat  a  zatajovat 

informace.  Důkazem toho je dle Martina (GP) bulvár, který manipuluje s fotkami i  s textem. Dále 

doplňuje, že některé noviny přizpůsobují obsah svým čtenářům tak, aby byli jejich čtenáři spokojeni.  

Majitel konkrétních novin tak může vyřazovat i přidávat určitá témata na základě preferencí čtenářů. 

Podobný názor má i Filip (ZM), který má za to, že média „upravují“ svou produkci v  závislosti na svém 

publiku:  „…médium může být zaměřené pouze na nějakou cílovou skupinu lidí a té se nemusí líbit  

zprávy třeba z nějaké jiné bubliny, jiného segmentu, takže tu zprávu třeba nevydají.“

Dle Marka (ZM), se kterým souhlasila i Bety (ZM) může být dalším důvodem upravování informací 

v médiích zisk. Média záměrně zveličují nadpisy například, že „skoro umřel člověk a přitom si jenom v 

uvozovkách zlomil ruku“ aby nalákali více čtenářů, což jim přinese více peněz. Dle Marie (ZM) může 

v médiu docházet k zatajování či úpravě informaci i kvůli sponzorovi, o kterém si médium nemůže 

dovolit informovat negativně, jelikož by o jeho sponzoring mohlo přijít. Oldřich (ZM) má za to, že 

může docházet i k zatajování informací pro „dobro“ lidí, například v případě toho, že by informace 

mohla vyvolat paniku: „že třeba na naši planetu letí obří asteroid“. 

Albert  (ZP)  má za to,  že médium může ovlivňovat i  to,  z jaké země pochází.  Například články ze 

Severní Koreje bude zřejmě jiné, než ty z České republiky. Na to zavázala Simona (ZP) s tím, že se 

může jednat i o vliv mezinárodní situace:  „… kdyby například někdo z Ameriky psal o Česku a mezi 

Amerikou a  Českem by  nebyly  třeba  zrovna moc  dobrý vztahy,  tak  by ten  článek mohl  být  taky 

subjektivní  v tom smyslu,  že by všechny ty informace byly mířený tak jakože nehezky proti České  

republice.“  A  vzpomněla  si  na  komunistickou  cenzuru:  „Takhle  to  bylo  například  za  komunistů, 

všechny články o politice byly hodně cenzurované.“
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V otázce definice toho, co znamená nezávislé médium, respondenti napříč skupinami spíše nevěděli. 

Oldřich (ZM) a Albert (ZP), každý z jiné skupiny, mají shodně za to, že takové médium si může psát, co 

chce. Martin (GP) se přiklání k tomu, že nezávislé médium není nijak stranově zaměřené. 

Matyáš (ZP) si myslí, že takové médium není v dnešní době úplně reálné. Anna (ZP) navazuje s tím, že 

médium bude vždy subjektivní, dle toho kdo to určité médium vlastní, kdo píše články a kdo jim dělá 

redakci. Tudíž to nikdy nemůže být plně objektivní. S tím souhlasí i Simona (ZP). Matyáš (ZP) dodává, 

že něco, co se objektivní pohledu blíží, by se mohl dát složit „z několika subjektivních pohledů“.

Diskuze z prvního tematického okruhu ukazuje na to, že vybraní respondenti ve věku 12-15 let jsou již  

aktivními uživateli médií, především těch nových a specificky sociálních sítí. Překvapivým zjištěním 

bylo, že děti v této věkové kategorii sledují profil jednoho specifického politika – Dominika Feriho. 

Bývalý poslanec na svém instagramovém profilu zřejmě užívá velmi efektní způsob komunikace, který 

osloví i dětské publikum. Nejčastěji se respondenti dostávají k informacím skrze sociální sítě, které 

následuje televize. Můžeme říci,  že respondenti nejsou slovy Jiráka „mediálně nevinní“24 ale mají 

celkem  dobrý  přehled  o  některých  negativních  účincích  médií  (především  těch,  které  se  týkají  

ovlivnění názoru), na kterých staví argumentaci o nutnosti mediální gramotnosti (potažmo výchovy)  

ochranitelský přístup. Jsou si vědomi i některých aspektů toho, jak média fungují (jmenovali například 

cílení na emoce člověka, reklamní a vlastnické vlivy…). 

2) Co pro respondenty znamená mediální gramotnost, jak jí rozumí a považují ji za uplatnitelnou ve 

svém vlastním životě?

Odpovědi na otázku,  co je  dle názorů respondentů  mediální  gramotnost,  byly ve  všech čtyřech 

skupinách velmi rozmanité. Děti na sebe navazovaly a přicházely se stále novými definicemi. Jednou 

z nejčastějších odpovědí ovšem bylo, že mediálně gramotný člověk by měl zvládat ověřit si informace.  

Oldřich (ZM) doplnil, že mediálně gramotný je také ten, kdo se vyzná v médiích, má do nich vhled. 

Dle Lady (GP) s níž souhlasí Monika (GP) spočívá mediální gramotnost v tom, si vůbec informace umět 

vyhledat a následně je třídit na ty, které jsou pravdivé a které jsou nepotřebné. 

Lukáš (ZP) má za to, že mediální gramotnost znamená umět se orientovat na sociálních sítích. Anna 

(ZP) si myslí, že mediální gramotnost je umět se bezpečně chovat na internetu a chránit si a osobní  

data: „A vzájemnou toleranci a úctu vůči sobě a ostatním lidem, co jsou na internetu.“ 

Tomáš (GM) zmiňuje kritické myšlení nad informacemi, které se k nám dostanou. Sofie (GM) dodává, 

že mediální gramotnost může znamenat i umět srozumitelně sdělit informaci, tak, aby to pochopil  

24 Tuto frázi použil Jan Jirák v roce 2004 pří rozhovoru o mediální gramotnosti pro časopis Revue pro média (Jirák, 2004). 
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normální člověk, který není v určitém tématu natolik vzdělaný. Pokud to srozumitelné nebude, tak by 

z toho dle Sofie (GM) mohly vzniknout dezinformace, které se budou dále šířit třeba na sociálních 

sítích. 

Zajímavým zjištěním je,  že ani  v jedné odpovědi se přímo nemluvilo o mediální gramotnosti jako  

o dovednosti tvořit mediální obsah, která se vyskytovala v mnohých odborných definicích o mediální 

gramotnosti (v definici  National Leadership Conference on Media Literacy, ve směrnice Evropského 

parlamentu a Rady Evropské unie, v definici UNESCO), jež jsem představila v teoretické části práce. 

Objevil se ale názor, který vyzdvihoval schopnost umět předat informace srozumitelnou formou. Což 

bychom mohli považovat za jistý typ produkce.25 Zmíněna nebyla ani znalost historické a společenské 

funkce médií a jejich vývoj,  kterou považuje za součást mediální gramotnosti  Rámcový vzdělávací 

program pro základní školy (2021,  s.  136). Nejvíce se naopak respondenti soustředili  na kriticko-

analytickou schopnost ve vztahu k médiím a také na umění samotného vyhledávání informací. Není 

nijak  překvapující,  vzhledem  k výzkumům  o  užívání  médií  dětmi  a  dospívajícími,  že  respondenti 

spojovali  mediální  gramotnost  především  s novými  médii,  tedy  zmiňovali  v souvislosti  s mediální 

gramotností umění orientovat se na sociálních sítích, chovat se bezpečně na internetu a chránit si 

osobní data. Jednou bylo dokonce zmíněno i  – dalo by se říci  – „ohleduplné“ chování při  užívání 

internetu,  tedy,  že  mediálně  gramotný  člověk  by  při  jeho  užívání  měl  být  tolerantní  a  uctiví  

k ostatním lidem, což je něco, co by mohlo zřejmě odpovídat „etickému přístupu“, který uvádí jako  

součást mediální gramotnosti UNESCO. 

Na otázku, zda oni osobně mají pocit, že potřebují být mediálně gramotný, se všichni respondenti 

napříč skupinami shodli, že ano. Důvody se ovšem lišily. Někteří respondenti zmiňovali, že je důležité  

být mediálně gramotný kvůli  nadmíře informací z různých zdrojů, které se k nim dostávají.  Martin 

(GP):  „Já bych řekl, že v dnešní době je to podstatně důležitější, protože těch zdrojů novinářských je  

mnohem více,  než  bylo  dříve,  kdy  byly  jedny  noviny.  No  a  v  dnešní  době,  kdy  je  spousta  těchto 

informací, tak si každý musí dokázat z toho vzít to, čemu nejvíce věří.“ 

Důraz na potřebnost mediální gramotnosti v současném světě dává i Bety (ZM), která má za to, že 

lidstvo je  v dnešní  době závislé  na  internetu a elektronických vymoženostech,  takže  je  dobré už 

v jejím věku vědět, co vlastně média a všechno kolem nich znamená. Upozorňuje ale, že v  její věkové 

kategorii to ještě není povinné vědět. 

25 Také  je  třeba  zmínit,  že  pokud  se  respondent  zmiňuje  o  „orientaci  na  sociálních  sítích“,  tak  bychom  vzhledem 

k ambivalentnosti nových médií  (kterých jsou sociální sítě součástí),  kdy je možné tato média užívat a zároveň  utvářet 

(například již při samotném založení účtu na sociálních sítích), mohli říci, že orientovat se znamená umět s nimi zacházet.
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Klára (GM) jde dále do budoucnosti a myslí si, že mediální gramotnost bude ještě více potřebovat, až  

bude starší, protože se stále vyvíjí nové technologie a přicházejí nové vědecké poznatky. S tím se pojí 

například i očkování, o kterém se objevují i nepravdivé informace.  Mediální gramotnost tak bude mít 

dle Kláry čím dál tím větší váhu. 

Oldřich  (ZM)  naopak  vnímá  mediální  gramotnost  jako  potřebnou  ne  kvůli  tomu,  aby  se  vyznal 

v přemíře informací, ale aby se naopak k němu informace vůbec dostávaly. Pokud například člověk 

v jeho věku nemá sociální sítě a nekouká se na televizi, tak se k němu informace nedostanou, což je 

špatně. Člověk by dle Oldřicha (ZM) měl vědět, co se kolem něj děje.

Dle  Anny  (ZP)  jsou  nyní  média  neopomenutelnou  součástí  života  a  používá  je  při  studiu,  při  

komunikaci  s ostatními,  ale tráví  na nich i  volný čas.  Proto je  důležité  vědět,  co na nich může a 

nemůže dělat, když na nich tráví tolik času. Má také za to, že mediální gramotnost bude potřebovat  

ve většině zaměstnání. 

Podle Kristýny (GM) by ve svém vlastním zájmu měl být každý mediálně gramotný, jelikož pokud by 

například ona sama nebyla mediálně gramotná, tak by se nedozvěděla, že má kamarádka narozeniny,  

jelikož jí poslala pozvánku přes Google kalendář a ona by s ním neuměla. Člověk, který není mediálně 

gramotný, ale podle Kristýny (GM) také může snáze věřit dezinformacím. 

Respondenti  možná  celkem  přirozeně  ke  svému  věku  i  vzhledem  k formulaci  otázky,  považovali 

mediální gramotnost více za osobní benefit, za něco, co by měli umět „ve svém vlastním zájmu“. 

Vedle toho, že jim mediální gramotnost pomůže získávat, ale i třídit informace, může být dle jejich  

názoru i nápomocná při rozeznávání dezinformací. V některých odpovědích zazněla i důležitost toho, 

umět  média  používat.  Někteří  respondenti  si  také  uvědomovali  to,  že  je  mediální  gramotnost  

kompetence,  která  je  a  bude  v dnešním  světě  stále  potřebnější.  Jedna  respondentka  dokonce 

podotkla, že bude mediální gramotnost potřebovat v zaměstnání (v čemž se shoduje s Bínou, který 

považuje mediální gramotnost za jednu z hlavních kompetencí, která zajistí člověku 21. století úspěch 

na pracovním trhu). Společenský nebo spíše občanský (v návaznosti na Jiráka, 2007) přínos mediální 

gramotnosti respondenti explicitně nezmiňovali.

V otázce  toho, zda  si  respondenti  myslí,  že  jsou  více  mediálně  gramotní,  než  jejich  rodiče  se 

nejčastěji shodovali na tom, že záleží v jaké oblasti. Anna (ZP) se zmínila, že ani jeden z jejích rodičů 

nemá Instagram, tudíž se na něm bude ona orientovat lépe. Dodává ale, že by se to i oni za krátkou 

dobu naučili.  V čem mají  rodiče  mediální  gramotnost vyšší,  je  práce s internetovými vyhledávači, 

protože s nimi pracují déle a mají už určité zkušenosti a znalosti. Podobně smýšlí i Radka (GP) z  jiné 
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skupiny,  která  má  za  to,  že  toho  ví  více  o  sociálních  sítích,  ale  rodiče  se  lépe  orientují  na  

zpravodajských webech. 

Bety (ZM) podotýká, že jejich generace vyrostla s komunikačními technologiemi, takže už do mala ví 

lépe než jejich rodiče, k čemu slouží a jak s nimi pracovat. Oldřich (ZM) s Bety (ZM) souhlasí a dodává, 

že  rodiče  se  zase  více  vyznají  v informacích  z televizních zpráv:  „… když  dítě  řekne  svýmu tátovi 

instagramový story, tak podle mě, málokdo z rodičů bude vědět, co to znamená. A naopak, když nám 

rodič řekne, co je to dotace, nebo co je to daň, nebo JZD, tak ty děti, zas tohle nevěděj.“  Marie (ZM) 

souhlasí  s tím, že se děti lépe orientují  na sociálních sítích, ale myslí  si,  že v případě vyhledávání 

informací a dovednosti toho, jak poznat nepravdivou zprávu, jsou na tom hůře děti. 

Naopak Klára (GM) nesouhlasí  a  myslí  si,  že  její  generace má větší  znalosti o tom, který web je 

ověřený  a  který  ne.  Na  druhou  stranu  dodává,  že  rodiče  už  mají  nějakou  životní  zkušenost  a  

pravdivost zprávy tak mohou posoudit z jiné perspektivy. Tomáš (GM) dodává, že má pocit, že dříve 

tolik  dezinformací  nebylo  a  proto  nejsou  jejich  rodiče  tak  obezřetní  při kontrolování  pravdivosti 

zpráv.

Respondenti  obecně  deklarovali,  že  jsou  více  gramotní  v souvislosti  se  sociálními  sítěmi,  které 

vyžadují  spíše  technické  a  participační  dovednosti.  Mají  za  to,  že  vyrostli  s  komunikačními 

technologiemi  a  proto se  na  sociálních sítích  orientují  lépe,  než  jejich  rodiče.  Na druhou stranu  

rodičům přiznávají jakousi „životní zkušenost“ a větší přehled v „offline“ životě, ale i ve „starším“  

masovém médiu,  jakým je televize.  K podobným výsledkům dospěl  kvalitativní výzkum Univerzity 

Karlovy  (Jirák  a  kol.,  2016),  kdy  je  u  žáků  staršího  školního  věku  v případě  užívání  digitálních 

technologií stále patrný efekt „děti umí víc než rodiče“, zatímco u mladších žáků se tento efekt již  

neprojevuje. 

3) Absolvovali respondenti nějakou formu školní mediální výchovy, co se v ní naučili a co by se 

případně naučit chtěli?

Respondenti (8. třída) ze základní školy ve městě do 20 tisíc obyvatel (ZM) tvrdili, že žádnou školní  

formou mediální výchovy doposud neprošli. Bety (ZM) si myslí, že ji ani v tomto věku nepotřebují: „…

jde hlavně o to, že ještě nečiníme tak závažná rozhodnutí, abysme musely vědět to, co musí vědět  

dospělí. Samozřejmě měli bysme asi vědět o čem to je a vyhnout se tak závažným problémům, které 

by mohly nastat, ale myslím, že máme ještě dost času na to, to všechno pochopit a poznat.“  S tím 

nesouhlasí Filip (ZM), který má za to, že pokud mediální gramotnost zahrnuje ověřování informací,  

tak by bylo dobré, aby se už na základní škole třeba v rámci etické výchovy učila:  „…už od toho 

mladšího  věku  by  bylo  dobré,  kdybysme  mohli  přijímat  ty  správné  a  pravdivé  informace.“  
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Marie (ZM) ale dodává, že se něco, co souvisí s médií, učili. Třeba vyhledávat informace se naučila na 

prvním stupni, kdy museli  tvořit  různé prezentace:  „…to mi vysvětlovali  i  mamka s taťkou, jak to 

funguje a pak jsme měli i předmět informatiku, tam jsme se taky učili jak vyhledávat informace.“

Na gymnáziu v Praze (GP) si respondenti o médiích povídali v předmětu občanská výchova. Lada (GP) 

dodala, že si vysvětlovali, co to vlastně média jsou, komu mají pomoci a koho mají informovat. Také si  

krátce povídali o tom, jak rozeznat médium, které by mohlo být dezinformační. 

Na základní škole v Praze (ZP) potvrdila Simona (ZP), která chodí do 9. třídy, že nemají přímo předmět 

mediální výchova, ale že v jiných předmět se o médiích učitele okrajově zmiňovali. Anna (ZP), která 

navštěvuje  8.  třídu,  zmínila,  že  téma nyní  probírají  v občanské výchově a něco málo probírali  už 

minulý rok. 

Na gymnáziu  ve městě  s 20 tisíci  obyvateli  (GM) probíhá mediální  výchova ve formě volitelného 

předmětu.  Z  jedenácti  respondentů  seminář  navštěvovalo  pět.  Nejvíce  v semináři  probírali 

veřejnoprávní média a to, jak poznat dezinformaci. Kristýna (GM) podotkla, že se tam učí základní  

věci a to jim stačí. 

Ve výzkumném vzorku více převažovala výuka mediální výchovy jako součást jiného předmětu (tři ze 

čtyř  škol),  čemuž  odpovídá  i  šetření  České  školní  inspekce,  ve  kterém  došli  k  závěru,  že  výuka 

mediální  gramotnosti probíhá  na českých základních školách  v 90  % případů  jako  součást  jiného 

povinného předmětu.  

V případě otázky, zda si respondenti myslí, že ví o médiích, vše, co potřebují, se většina respondentů 

shodla na tom, že mají dostatečné znalosti především z oblasti, kterou denně užívají (nová média). 

Simona (ZP) si myslí, že umí základní věci, Anna (ZP) si je jistá, že ví vše o médiích, které často užívá, 

tedy o sociálních sítích a zprávách na internetu. Matyáš (ZP) na druhou stranu nemá pocit, že by mě  

všechny informace k tomu, aby mohl říct, že médiím perfektně rozumí a dokáže se v nich orientovat. 

Marie (ZM) má za to, že v jejím věku jí nyní stačí to, jak umí pracovat s  internetem a jak si ověřuje 

informace. Podotýká ale, že až bude starší, tak se toho zřejmě bude muset naučit víc. 

Viki (GP) si myslí, že k běžnému užívání médií jí její vědomosti stačí, ale vždy se najde něco, co nezná 

a co by se mohla naučit. Například, co skrývají sociální sítě a jak o nás shromažďují informace. 

V otázce toho, zda existuje něco, co by chtěli umět, aby lépe rozuměli médiím, se naopak odpovědi 

napříč  skupinami  shodovaly.  Respondenti  nejčastěji  jmenovali  dovednost  rozeznat  pravdivou  a 

nepravdivou  informaci.  Lada  (GP)  doplnila,  že  by  jí  posléze  zajímalo,  jak  s  takovou  nepravdivou 

informací  naložit:  „…Jak  určit,  jestli  je  ta  informace tak závažná,  abych ji  třeba  nahlásila,  abych  
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nahlásila toho uživatele sociální sítě, anebo mu třeba jenom napsala v soukromých zprávách. Ať to 

změní, nebo vymaže.“

6 Hlavní zjištění

Z představené analýzy vyplývá, že respondenti26 ve vybrané věkové kategorii mají největší zkušenost 

s novými  médii,  protože  většinu  svých  odpovědí  nějakým  způsobem  vztahovali  k  internetu  a 

specificky k sociálním sítím (v menší míře bylo zmíněno ještě televizní zpravodajství). Taktéž téměř  

všichni  mají  profil  na  některé  sociální  síti.  Právě  skrze  sociální  sítě  se  do  značné  míry  dozvídají  

aktuální informace o světě. Respondenti sami od sebe reflektovali aktuální témata 27 jako je například 

kauza  okolo  vládní  kampaně,  na  kterou  vláda  najala  Youtubery,  a  také  zmiňovali  samotné  téma 

očkování a dezinformací, které se kolem něj vyskytují.

Často byla zmiňovaná sociální síť Instagram. Pro ni je specifické to, že oproti Twitteru a částečně i  

Facebooku je spíše lifestylovou, vizuální  sítí,  která umožňuje jednoduché sdílení  obrazů ze života 

svých uživatelů a zároveň slouží k rychlé komunikaci. Nenajdeme na něm klasickou podobu online 

zpravodajství  (tedy  články  či  videoreportáže),  které  nabízí  webové  stránky  jednotlivých 

zpravodajských serverů, prim v instagramovém postu hraje obraz a k němu připojené (většinou velmi 

omezené) množství textu. Jedna z respondentek uváděla i důležitost komentářů na této sociální síti, 

kde  se  velmi  snadno  šíří  dezinformace.  Exponovanou  figurou  této  sociální  sítě  je  Dominik  Feri,  

kterého sledují  respondenti ve všech čtyřech dotazovaných skupinách a který pro ně představuje  

důvěryhodný zdroj informací o aktuálním dění. Ferimu se tak podařilo najít způsob28, jak zaujmout a 

informovat o aktuálních událostech v České republice i velmi mladé publikum. 

Na  jednotné  definici  médií  se  respondenti  neshodli,  větší  shoda  ovšem panovala  na  tom,  jak  si  

respondenti zjišťují,  zda je určitá informace, která je prezentována médii,  pravdivá. Nejčastěji volí  

ověřování  informace  skrze  jiné  zdroje.  Respondenti  hodně  diskutovali  téma  nepravdivých  zpráv.  

Velkou měrou k tomu zřejmě přispělo to, že byly takto zaměřené některé otázky a témata, nicméně 

bylo znát, že toto téma respondenty zajímá a mají o něm co říct. 

26 Ta část, která se aktivně zapojila do výzkumu.  Všechna zjištění tak reprezentují názory nejaktivnějších respondentů. 

27 Aktuální v době vzniku těchto rozhovorů. 

28 Dominik Feri měl do provalení již zmiňované kauzy na Instagramu téměř jeden milion sledujících, což je na české poměry  

velmi vysoké číslo.  Přes milion sledujících má na Instagramu jen několik jednotek českých účtů. Specifické pro něj byly 

příspěvky obsahující  obrázek žlutého vykřičníku v černém trojúhelníku,  který  doplňoval  textem o aktuálních opatřeních 

týkající se pandemie covid 19. Právě „turbulentnost“ doby (pandemie covid 19) může dle Feriho (2021) za velmi vysoký růst  

sledujících na jeho profilu.

50



Většina respondentů je obecně spíše spokojení s tím, co s médií umí (mediální gramotnost vztahují 

znovu především na uživatelskou znalost nových médií). Bez ohledu na skupinu se také shodují na  

tom, že média mají sílu a moc ovlivňovat člověka, ale zároveň reflektují i to, že na samotné médium 

působí určité vlivy. Je tak zřejmé, že většina respondentů není „mediálně nevinná“ a uvědomuje si a 

zároveň dokáže popsat i některé účinky médií. 

Popsání  obecných  termínů  jako  například  médium,  nezávislé  médium  a  kritické  myšlení  dělalo 

většině respondentů problémy. Přitom v jiných částech výzkumu tyto termíny v určitých modifikacích 

užívali spontánně a kontextuálně správně.  

V definici mediální gramotnosti se většina respondentů napříč skupinami neshodovala. Obecně ale 

jmenovali  znalosti a  dovednosti,  které  spadají  spíše  do ochranitelské větve mediální  gramotnosti 

(nejčastěji  jmenovali  zvládat si  ověřit  informaci, rozpoznat nepravdivou zprávu a celkově rozumět 

médiím). Není nijak překvapující, vzhledem k výzkumům o užívání médií dospívajícími, že respondenti 

spojují  mediální  gramotnost  především  s novými  médii,  tedy  zmiňovaly  v souvislosti  s mediální 

gramotností umění orientovat se na sociálních sítích, chovat se bezpečně na internetu a chránit si 

osobní data. Jen jednou byla zmíněna jako součást mediální gramotnosti technická znalost ovládání 

(nových) médií. Z odpovědí se dá předpokládat, že respondenti považují tyto znalosti a participační  

schopnosti za něco, co mají  již  několik  let  plně zažité  a zároveň to proto nevnímají  jako součást 

mediální gramotnosti. 

Většina  respondentů  se  ovšem  napříč  skupinami  shoduje  na  tom,  že  potřebují  být  mediálně 

gramotní. Možná celkem přirozeně ke svému věku i vzhledem k formulaci otázky, považují mediální 

gramotnost více za osobní  benefit,  za něco, co by měli  umět „ve svém vlastním zájmu“.  Někteří  

respondenti si také uvědomují to, že je mediální gramotnost kompetence, která je a bude v  dnešním 

světě stále potřebnější. Společenský přínos mediální gramotnosti respondenti explicitně nezmiňovali.

Většina  respondentů  má  za  to,  že  díky  tomu,  že  vyrostli  s komunikačními  technologiemi,  se  na 

sociálních sítích orientují lépe než jejich rodiče. Na druhou stranu rodičům přiznávají jakousi „životní  

zkušenost“ a větší přehled v „offline“ životě, ale i ve „starším“ masovém médiu, jakým je televize.

Obecně si respondenti těžko vybavovali, zda vůbec absolvovali nějakou formu mediální výchovy a co  

bylo  jejím  obsahem.  Z mála  odpovědí  vyplynulo,  že  se  ve  školní  výuce  mediální  výchovy,  pokud 

k takové  vůbec  došlo,  věnovali  spíše  tomu,  k čemu  média  slouží  a  jak  rozpoznat  ta,  která  jsou 

pravdivá. Tedy spíše kriticko-analytickému (ochranitelské) směru. 

Pokud  by  se  respondenti  měli  naučit  něco  nového,  mělo  by  se  jednat  především  o  dovednost 

rozeznat nepravdivou zprávu a vědět, jak s ní naložit. Ovšem nějaké postupy k ověření pravdivosti 
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zpráv již respondenti, dle odpovědí z první okruhu, znají (nejčastěji jmenovali porovnávání různých 

zdrojů informací mezi sebou). Je otázkou, kde se těmto postupům naučili.

Na základě odpovědí ohledně obsahu absolvované výuky školní  mediální  výchovy,  bychom mohli  

vyvodit, že ovládat nová média a specificky sociální sítě, se respondenti naučili  spíše mimo školu,  

zřejmě svépomocí, většinou bez asistence rodičů (vzhledem k tomu, že si respondenti připadají více 

mediálně gramotní na sociálních sítích než jejich rodiče). 

Dalo  by  se  říci,  že  ač  byli  respondenti  v rámci  dosavadní  mediální  výchovy  zřejmě  vzdělávání  v 

analytických a kritických dovednostech a znalostech, jsou to právě tyto znalosti, které by chtěli mít,  

nebo by se v nich chtěli dále zlepšovat.

7 Diskuze 

Jako  každá  výzkumná  metoda  i  focus  group  má  své  limity.  V této  části  práce  bych  proto  ráda 

reflektovala svou roli moderátora a zaměřila se na limity zvolené výzkumné metody. 

Za  jeden  z hlavních  limitů  tohoto  výzkumu považuji  fakt,  že  se  mi  nepovedlo  zapojit  do  diskuzí  

všechny  zúčastněné  respondenty.  Proto  předložené  závěry  reprezentují  hlavně  ty  nejaktivnější 

z respondentů. Jeden z důvodů mohlo být ten, že se výzkum konal v online formě, jelikož anonymita, 

kterou tato metoda (navíc při vypnutých kamerách) nabízí, mohla zapříčinit to, že respondenti neměli  

takovou motivaci se do diskuze zapojit. Je také možné, že se někteří respondenti nezapojovali, jelikož  

měli na určité téma jiný názor, než ti nejvíce aktivní a proto raději mlčeli (například kvůli posměchu,  

kvůli opakování již řečeného, nebo kvůli tomu, že jim vlastní odpověď nepřipadala dostatečně dobrá).  

Nabízí se také vysvětlení, že odpovídali spíše respondenti, kteří se o téma zajímají a mají o něm větší  

povědomí (například z rodiny). Roli mohla hrát také nervozita a ostych se strany respondentů, jelikož  

se přes veškeré úsilí a opatření výzkumníka ve výzkumu vždy jedná o nerovný vztah, který mezi sebou 

má ten, kdo se ptá (výzkumník) a ten, kdo je dotazován (respondent). V  tomto výzkumu to navíc bylo 

umocněno tím, že respondenty byly děti a výzkumník dospělý člověk. 

Zásadní roli  na průběh a výsledky zvolené metody má také výzkumník (v tomto výzkumu zároveň 

v roli moderátora). Vedle počáteční nervozity a nevhodně zvolené první otázky jsem se snažila držet 

vymezených témat, ale zároveň rozvíjet diskuzi v závislosti na odpovědích respondentů. I přesto, že 

měli  respondenti možnost,  příliš  se  od  zadaných témat  neodchylovali  a  spíše  reagovali  na  jasně 

formulované dotazy. Na základě odpovědí dětí v jednotlivých skupinách, z kterých lze do jisté míry 

odvodit  jejich povědomí o tématu, se dle mého názoru neprojevily  výraznější  rozdíly  v chápání a 

zkušenostech s médií a mediální gramotností. I proto jsem analytickou část této práce strukturovala 
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více dle tematických okruhů než jednotlivě dle skupin (nicméně s přihlédnutím k tomu, aby byli členi 

jednotlivých skupin v analýze stále dobře rozeznatelní). 

Při výzkumu jsem nezaznamenala žádné zásadní rozdíly mezi respondenty z gymnázií a respondenty 

ze základních škol. Taktéž ani mezi respondenty z Prahy a z menšího města. Zdá se, že roli v tom, jak 

focus group probíhala, hrála spíše dobrovolná účast a menší počet respondentů. Na obou základních 

školách (kde byl  počet respondentů menší  a  do výzkumu se respondenti hlásili  dobrovolně)  byla 

diskuze dynamičtější a obsahové bohatší. Příště bych proto volila menší počet účastníků (maximálně 

6)  obzvláště  u  online  formy  focus  group.  Výzkum  respondentů  skrze  školy  přinesl  to,  že  se  jej  

zúčastnily celé půlky tříd v rámci povinné výuky, což znamená, že tito respondenti nemuseli mít o 

téma vůbec  zájem.  To může být  nevýhodné v tom, že  respondenti mohou být  méně aktivní,  na 

druhou stranu při dobrovolné účasti na výzkumu se do vzorku dostane částečně homogenní skupina,  

u které se dá čekat, že má z tématu určité znalosti, anebo se o něj přinejmenším zajímá.

Závěr

Ve své práci jsem se věnovala tématu mediální gramotnosti a mediální výchovy dětí staršího školního 

věku (8. a 9. třídy základní školy a tercie a kvarty víceletého gymnázia). Jde o téma, které ve veřejné 

debatě stále více rezonuje s tím, jak se rozšiřují nové technologie, které se v mediální oblasti projevují 

především  přechodem  z tradičních  médií  na  nová  média.  To  způsobuje,  že  vzdělávací  systém 

nedokáže včas reagovat na nové potřeby v oblasti výuky mediální gramotnosti dětí. Problém je to o 

to naléhavější, že sociologická měření ukazují v posledních dvou dekádách na setrvalý pokles důvěry 

v média ve společnosti a taktéž na malou míru mediální gramotnosti dětí do 15 let. Relativně nové 

fenomény jako sociální sítě, fake news či dezinformace dále rozřeďují společenské jistoty toho, co je 

důvěryhodné  a  také  přispívají  k informační  přesycenosti.  To  s sebou  nese  společenskou  potřebu 

reflektovat tyto nové výzvy ve výuce mediální gramotnosti. Avšak nepanuje shoda na tom, jak by 

měla  být  vyučována,  jaká  je  role  učitele  (zda  má  převzít  roli  ochranitele,  či  má  být  „pouhým“ 

průvodcem světem médií) či jaký prostor by měla mediální výchova v osnovách mít.

V teoretické části jsem se zabývala mediální gramotností pohledem odborné veřejnosti. Z možných 

přístupů  k mediální  gramotnosti  se  krystalizují  dva  hlavní  proudy  a  to  posilující  a  ochranitelský 

přístup. V posilujícím přístupu je konzument médií považován za aktivního spolutvůrce mediálního 

obsahu,  zatímco ochranitelský  přístup ho považuje  spíše  za  pasivního příjemce,  kterého je  třeba 

chránit před negativními vlivy médií. V současnosti převažují snahy o propojení těchto dvou přístupu, 

což se projevuje i v definici a požadavcích RVP po základní školy i gymnázia. Výzkum v této diplomové 

práci ovšem naznačil, že při praktické mediální výchově převažuje spíše ochranitelský výukový styl. I  
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přes  to,  že  došlo  v roce  2021  k revizím  obou  těchto  dokumentů,  dle  některých  autorů  tyto 

dokumenty stále nereflektují aktuální problémy, na které je třeba se v mediální výchově zaměřit. 

Ve výzkumné části jsem zjišťovala,  jak děti staršího školního věku chápou mediální  gramotnost a  

pojmy  s ní  spjaté.  K dotazování  respondentů  jsem  využila  metodu  focus  group,  přičemž  kvůli 

pandemické situaci v čase výzkumu probíhala setkání v online formě, což přineslo některé problémy 

ohledně  sestavování  debatních  skupin  (větší  či  menší  počet  respondentů  v některých  skupinách, 

dobrovolná  či  povinná  účast  na  debatě)  a  průběhu  debaty  (horší  možnosti  interakce  mezi  

moderátorkou a respondenty). Celkem proběhly čtyři focus group: dvě na základní škole a víceletém 

gymnáziu v Praze a dvě na základní škole a víceletém gymnáziu v okresním městě. 

Debaty potvrdily, že žáci v dané věkové kategorii mají zkušenosti především s novými médii. Ve velké 

míře  využívají  internet  a sociální  sítě,  kde mají  obvykle  i  svůj  účet.  Společenská témata aktuální  

v době  výzkumu žáci  vnímali  právě  především skrze  sociální  sítě.  Mezi  respondenty  převažovalo  

využívání sítě Instagram oproti například Twitteru či Facebooku. Instagram je specifický zaměřením 

na  audiovizuální  obsah  s menším  využitím  textového  obsahu.  Respondenti  deklarovali  důvěru 

především instagramovému účtu tehdejšího poslance Dominika Feriho, kterému se tak podařilo tuto 

věkovou skupinu oslovit  srozumitelným a  atraktivním obsahem.  Vedle  Dominika  Feriho,  si  jistou 

důvěru mezi žáky vysloužila také Česká televize. To naznačuje, že konkrétní osobnost, která obsah na  

sociálních  sítích  přizpůsobí  dané  věkové  skupině,  dokáže  snáze  získat  důvěru  dětí  než  například  

zpravodajská organizace.  Z odpovědí dále vyplynulo,  že jsou žáci  s úrovní  svých znalosti poměrně 

spokojeni, deklarují lepší orientaci v digitálním prostředí než jejich rodiče či učitelé. Z jejich odpovědí 

lze implikovat poměrně dobré vědomí problematičnosti současných mediálních fenoménů jako je 

např. šíření dezinformací či potřeba kritického myšlení v nakládání s informacemi. V chápání pojmu 

mediální gramotnosti se žáci spíše blížili ochranitelskému přístupu a jako dovednosti a znalosti, které  

by  se  podle  jejich  mínění,  měli  lépe  naučit,  převažovaly  rovněž  ty  spojené  s  ochranitelským 

přístupem; zároveň z odpovědí vyplývalo, že v mediální výchově, kterou doposud prošli, převažoval 

také  ochranitelský  přístup.  Naopak  dovednosti  spjaté  s posilujícím  přístupem  (např.  schopnost 

participovat  na  sociálních  sítích)  pak  respondenti  považovali  za  zažité  z jejich  běžného  užívání 

sociálních sítí, zároveň je nepovažovali za součást mediální gramotnosti.  

Cílem  mé  práce  bylo  představit,  jak  žáci  základních  škol  a  víceletých  gymnázií  chápou  mediální 

gramotnost  a  pojmy  s ní  spjaté  a  v obecnější  rovině  přispět  k diskuzi  o  mediální  gramotnosti 

zahrnutím žáků nejen jako pasivních aktérů této diskuze. V tomto ohledu považuji vytyčené cíle za 

splněné, avšak s potřebou kritické reflexe zvoleného přístupu. Použitá metoda focus group se sice 

ukázala jako vhodná metoda ke zjišťování postojů a názorů u dětí dané věkové kategorie, nicméně 
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skýtá  rovněž  některé  nedostatky  vyplývající  z metody  samotné,  kdy  zjištěné  informace  obvykle 

reprezentují  především aktivní  respondenty,  kteří  mají  zájem debaty se  účastnit.  Důvodem jejich 

aktivity  může být  jejich  lepší  znalost  tématu,  zájem o  téma nebo lepší  komunikační  dovednosti.  

Moderátor  diskuze  může  tento  problém  umenšit  vhodným  dotazováním  a  zapojováním  méně 

aktivních respondentů do debaty, nicméně není vhodné, aby neaktivní respondenty do debaty nutil.  

Problém neaktivity části respondentů se prohloubil tím, že debaty probíhaly v online prostředí, čímž 

byly sníženy možnosti vzájemné interakce. Zatímco nebyly zjištěny výraznější rozdíly v odpovědích 

žáků gymnázií a základních škol na jedné straně a žáků z Prahy a okresního města na druhé straně, 

průběh focus group se lišil spíše v závislosti na počtu respondentů v jedné skupině či v závislosti na 

tom, zda byli účastníci ve skupině dobrovolně nebo povinně v rámci povinné výuky. Ačkoli nebylo 

v tomto výzkumu možné tyto okolnosti vzhledem k složité pandemické situaci ovlivnit, v budoucích 

výzkumech je žádoucí je reflektovat. V dalších výzkumných aktivitách v tématu mediální gramotnosti 

by  také  mohlo  být  výhodné  zkombinovat  kvantitativní  a  kvalitativní  výzkum,  čímž by  mohla  být  

zajištěna větší reprezentativnost zjištění, než tomu bylo v předkládané práci. 

Jednou  z budoucích  výzkumných  výzev  může  být  lepší  zmapování  postojů  a  názorů  na  mediální  

gramotnost  žáků  z prostředí  nižšího  kulturního  kapitálu,  u  kterých  by  bylo  možné  předpokládat 

například méně konformní postoje v otázce mediální gramotnosti, a zároveň to, že budou své názory 

méně  prezentovat  při  použití  metody  focus  group,  zvláště  pokud  budou  ve  výzkumné  skupině 

v menšině. 
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Námět práce

Tematika médií se do popředí sociologického zkoumání dostala zvláště v druhé polovině 20. století v  

souvislosti se vzrůstajícím zájmem o nově popisovaný jev masové společnosti. Zájmu sociologů neušla 

ani  masová média;  namátkou lze  zmínit  jeden z  prvních velkých empirických výzkumů fungování  

masového  média,  konkrétně  rádia,  vedeným  F.  Lazarsfeldem  (Radio  Research  Project),  analýze 

fungování televizního vysílání se věnoval P. Bourdieu (O televizi) a vlivnou se stala práce mediálního 

teoretika M. McLuhana (The Medium is the Massage: An Inventory of Effects). Efekt médií lze také 

interpretovat  ve  světle  vlivné  knihy  Sociální  konstrukce  reality  autorů  Bergera  a  Luckmana,  

parafrázované jako mediální  konstrukce reality.  V kontextu postmoderního myšlení  lze  jmenovat  

zvláště úvahy J. Baudrillarda o médiích a hyperrealitě. 

Novou dynamiku získalo  téma masových médií  na přelomu tisíciletí s  rozšířením technologických 

možností internetu a následně sociálních sítí. Zhruba v té době (cca 2010) můžeme sledovat počínající 

růst  nedůvěry  veřejnosti  v  média  v  ČR,  ale  obecněji  rovněž  v  západním  světě.  Ve  veřejném  i 

odborném diskurzu se začaly objevovat pojmy jako fake news, dezinformační weby, nová média,  

tradiční média ad. spojené často s ideovými střety na témata mediální etiky či představ o žádoucí 

podobě mediální produkce. Téma se přeneslo i  do oblasti vzdělávání ve formě diskuzí o mediální  

gramotnosti zvláště v procesu formálního vzdělávání na základních a středních školách. Dle mnohých 

názorů se právě mediální gramotnost stává stále důležitější kompetencí pro život v soudobém světě. 

V návaznosti  na  zvýšení  zájmu  o  témata  mediální  gramotnosti  a  mediální  výchovy  vzniklo 

v posledních  letech  několik  výzkumů  měřících  právě  mediální  gramotnost  různých  skupin 

obyvatelstva a také výzkumy zabývající  se vlivem mediální výchovy na výslednou úroveň mediální  

gramotnosti. Ve většině případů se výzkumy zabývaly především dospělými a studenty nad 15 let (viz  
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výzkum STEM/MARK, CVVM, Člověk v tísni), jednu z mála výjimek tvoří výzkum Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy z roku 2015 (mediální gramotnost osob mladších 15 let). 

V této práci se pokusím zjistit,  jak se liší  představy o mediální gramotnosti žáku základních škol a 

odborné veřejnosti. Cílem výzkumu tak bude zjistit, jak samy děti chápou pojmy, které se s  mediální 

gramotností (potažmo výchovou) pojí (funkce médií, nezávislost, pravda, cenzura, manipulativnost,  

kritické čtení, dezinformace, ale i samotný pojem mediální gramotnosti…) a tyto informace následně 

porovnat s všeobecně přijímaným informaci  a požadavky na mediální  gramotnost dětí.  Ty získám 

z odborné  literatury  o  mediální  gramotnosti  a  popřípadě  z platných  osnov  gramatické  výchovy. 

Výzkum doplním o rozhovory s učiteli, kteří mediální gramotnost vyučují. 

Předpokládané metody zpracování

Empirická část výzkumu bude zpracována formou kvalitativního výzkumu. Mezi žáky 9. tříd realizuji  

skupinové  debaty  (focus  group),  ve  kterých  budu  zjišťovat  představy  respondentů  o  mediální  

gramotnosti. Tato zjištění následně doplním o kontext, jak je mediální gramotnost vyučována a jaké  

jsou  zkušenosti  učitelů,  kteří  ji  vyučují.  S učiteli  provedu  za  tímto  účelem  polostrukturované 

rozhovory. Šetření by mělo proběhnout alespoň ve dvou různých městech (z nichž jedno bude Praha 

a druhé město do 20 tisíc obyvatel) a také na dvou typech školského zařízení (základní škola a víceleté 

gymnázium). 

Prahu jsem zvolila, neboť se jedná o specifickou jednotku, která se vymyká zbytku republiky v  mnoha 

ukazatelích. Tím hlavním je z hlediska zkoumaného problému vyšší míra kulturního kapitálu obyvatel 

hlavního  města  (jak  lze  dokumentovat  například  na  počtu  vysokoškoláků  na  tisíc  obyvatel,  či  

průměrným nejvyšším dosaženým vzděláním), která se následně promítá do aspirací rodičů v  oblasti 

vzdělání svých dětí. Na základě toho se lze domnívat, že rovněž mediální gramotnost bude u žáků 

v Praze vyšší, resp. se představy o mediální gramotnosti mohou u pražských žáků výrazně lišit od žáků  

ve zbytku republiky. Jako hypotéza se nabízí, že představy pražských žáků se budou více shodovat 

s obecně  přijímanou  představou  o  mediální  gramotnosti  v mediálním  poli  (odborníci  na  etiketu 

žurnalistické práce, autoři odborných učebnic apod.). Provedení výzkumu pouze v Praze by podalo 

zkreslené představy o situaci mediální gramotnosti v České republice, šetření proto provedu rovněž 

ve vybraném městě s méně než 20 tis. obyvatel (60 % obyvatel ČR žije v sídlech do 20 tis. ob.), kde lze 

naopak očekávat v závislosti na jiném objemu kulturního kapitálu rodičů odlišné výsledky, které však 

pravděpodobně budou lépe dokumentovat představy o mediální gramotnosti žáků napříč republikou. 

Jsem si vědoma toho, že takovýto typ výzkumu nemůže být považován za reprezentativní. Volba dvou 

měst  (velkoměsto  X  běžné  okresní  město)  by  ale  mohl  poskytnout  plastičtější  pohled  na  daný 
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výzkumný  problém.  Z podobného  důvodu  bude  výzkum  v obou  městech  proveden  na  klasické 

základní škole a na víceletém gymnáziu. Vzhledem ke specifiku školy typu gymnázia, se dá očekávat 

větší povědomí o mediální gramotnosti a pojmy s ní spojené. 

Výzkum metodou focus group na takovém typu vzorku není příliš obvyklý. Právě proto by mohl stát 

užitečným zdrojem informací pro budoucí rozsáhlejší  kvantitativní výzkum, kterému může pomoci 

specifikovat vhodné okruhy, témata a otázky cílící na výzkum mediální gramotnosti dětí ze základních  

škol.

Etické souvislosti zvažovaného projektu

Vzhledem k tomu, že bude výzkum veden s dětmi, bude kladen velký důraz na ochranu jejich identity 

(osobních  údajů).  Rozhovor  s dětmi  proběhne  po  domluvě  s jejich  třídním  učitelem  (eventuálně 

vedením školy). V závislosti na domluvě se zástupci školy bude zváženo i obdržení souhlasu rodičů 

dětí.
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