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Abstrakt

Práce se zaměřuje na problematiku mediální gramotnosti v rozvíjející se informační 

společnosti. Vymezuje význam nových médií a nutnost zprostředkovávat dovednosti 

a schopnosti potřebné pro jejich používání. Definuje tento soubor kompetencí, který 

zajišťuje  efektivní  používání  informačních,  komunikačních  a  zábavních  možností 

nových médií. Přitom práce vychází především z poznatků teorie a praxe mediální 

výchovy  ve  Spolkové  republice  Německo.   Práce  dále  nastiňuje  stav  mediální 

výchovy  zaměřené  na  nová  v České  republice.  Uvedeny  jsou  příklady  projektů 

z oblasti  mediální  výchovy  zaměřené  na  nová  média  realizovaných  ve  Spolkové 

republice  Německo.  Závěrem  práce  nabízí  metodické  tipy  pro  pedagogické 

zpracování problematiky nových médií ve školství České republiky.
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1. Úvod

1.1. Cíle práce

Nová  média  hrají  klíčovou  roli  v rozvíjející  se  informační  společnosti  a  jejich 

kompetentní  používání  je  základním  předpokladem  pro  integraci  jedince  do 

společnosti  fungující  podle  nových  struktur.  Tato  schopnost  využívat  možnosti 

nových  informačních  a  komunikačních  technologií  bývá  charakterizována  jako 

informační  gramotnost.  Ta  v sobě  zahrnuje  gramotnost  funkční,  tj.  schopnost 

vyhledávat  a  zpracovávat  informace,  a  gramotnost  počítačovou,  která  je  nutná  

k  ovládání  počítače.  Vedle  těchto  technicko-instrumentálních  kompetencí  je  ale 

popisována gramotnost mediální, která se na média včetně těch nových dívá v celé 

jejich  komplexitě  včetně  např.  jejich  psychosociálních  vlivů  na  společnost  

i  jednotlivce.  Zprostředkování  kompetencí  nutných  pro  život  v informační 

společnosti  se  v České  republice  realizuje  na  základě  národních  strategií,  jejichž 

cílem je v celé populaci podpořit především rozvoj informační gramotnosti. Podpora 

zmíněné mediální gramotnosti rovněž nutné pro používání nových médií by pak měla 

být  náplní  mediální  výchovy.  V České  republice  ale  tematické  těžiště  mediální 

výchovy spočívá v médiích tradičních.

Cílem této práce je proto vymezit  problematiky nových médií,  které by měly být 

doménou mediální výchovy, a najít způsoby jejich tematizace.  

1.2. Metody a struktura práce

Diskuse o možnostech a zavádění mediální výchovy se v České republice prosazuje 

teprve od poloviny 90. let a věnuje se přitom téměř výhradně médiím tradičním. Při 

zpracovávání  tématu  se  proto  potvrdila  původní  obava,  tj.  že  získávání  hlubších 

teoretických  i  praktických  informací  o  možnostech  pedagogického  zpracování 

nových  médií  je  v českém  prostředí  velice  složité.  Naproti  tomu  v sousedním 

Německu je mediální výchova již tradičně etablovaná a mediální pedagogika jako 

vědní obor tam má vysokou úroveň. Díky podpoře společnosti  GFPS e. V. bylo  

v  letním  semestru  2008  možné  poznatky  k tématu  čerpat  na  katedře  mediální 

pedagogiky Univerzity Lipsko (Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung 

der Universität Leipzig) a využívat také přístupu k široké nabídce relevantní původní 

12



odborné literatury. Po hlubším poznání problematiky mediální výchovy zaměřené na 

nová média se původně vytyčené téma práce ukázalo jako velice široké. I přes mírné 

zúžení  problematiky  a  zaměření  práce  na  otázku  mediální  výchovy  ve  vztahu 

k novým  médiím  u  dětí  a  dospívajících  do  19  let  jde  v práci  spíše  

o komplexní nastínění jednotlivých témat a problematik.

Úvodem jsou prostřednictvím nastínění problematiky rozvoje informační a mediální 

gramotnosti  v informační  společnosti  vysvětleny  důvody  pro  nutnost  mediálně-

výchovného  zpracování  nových  médií.  Ve své  další  části  práce  nabízí  teoretická 

východiska mediální výchovy zaměřené na nová média a z pedagogického hlediska 

přibližuje  vztah  jednotlivých  cílových  skupin  k novým  médiím.  Dále  práce 

představuje jednotlivé problematiky, které jsou spjaté s používáním nových médií,  

a  které  by  měla  mediální  výchova  tematizovat.  Navazují  příklady  mediálně-

výchovných  aktivit  realizovaných  ve  Spolkové  republice  Německo  včetně 

významného projektu Seitenstark a Seitenstark-Chat. Tyto příklady jsou doplněny  

o nabídku pedagogických metod aplikovatelných ve školství České republiky. Tyto 

metodické příklady jsou sestaveny na základě získaných poznatků z teorie a praxe 

mediální výchovy zaměřené na nová média.

1.3. Poděkování

Dokončení  této  práce  bylo  možné  především  díky  významné  pomoci  vedoucího 

práce Ing. arch. Petra Štěpánka, Ph.D., kterému děkuji za ochotně a trpělivě udílené 

rady.  Důležitý  podíl  na  výsledné  podobě  práce  má  společnost  GFPS  e.V.,  jejíž 

stipendium mi umožnilo studium tématu na katedře mediální pedagogiky Univerzity 

Lipsko. Velký dík patří vedení katedry,  především Prof. Dr. Berndu Schorbovi za 

jeho  vstřícnost.  Za  ochotnou  pomoc  také  děkuji  Prof.  Dr.  Hartmutu  Warkusovi  

a  dalším  spolupracovníkům  katedry:  Stefanii  Krauel  a  Janu  Keilhauerovi.  Za 

podporu děkuji také své rodině.
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2. Nová média

2.1. Pojem nová média

Vzhledem  k dynamice,  se  kterou  se  nová  média  vyvíjejí,  je  nelze  jasně  

a přesně vymezit  jedinečnou definicí  a v odborné i laické veřejnosti  na toto téma 

probíhá neustálá diskuse.

Novými  médii  byla  při  svém  nástupu  všechna  média,  která  nahrazovala  nebo 

rozšiřovala médium předcházející. Jasnější vymezení dostala nová média jako pojem 

v 70. letech, kdy se tak označovaly všechny postupy a technické prostředky, které 

prostřednictvím  inovativních  a  zdokonalených  technologií  umožňovaly  nový,  

tzn. dosud neobvyklý způsob používání masových a paměťových médií.

V  současnosti  pojem  nová  média  označuje  propojené  multimediální  technologie 

pracující na digitálním základě.1

Lev Manovich,  teoretik  nových  médií,  definuje  pět  základních  vlastností  nových 

médií, které je odlišují od médií starých: nová média se podle Manoviche vyznačují 

numerickou reprezentací, modularitou, automatizací, variabilitou a transkódováním.2

Vzhledem ke komplexnosti nových médií je při snaze o definování pojmu důležitý 

i úhel pohledu, ze kterého se na ně pohlíží. Některé aspekty nových médií zohledňuje 

například  informatika  zaměřená  na  technologickou  stránku  médií,  jiné  vlastnosti 

nových médií  jsou důležité pro filosofii,  sociologii,  psychologii  nebo pro studium 

kultury a umění. Mediální pedagogové se na nová média dívají jako na komplexní 

především společenský fenomén. Běžné definice nových médií se však podle Jürgena 

Hüthera  zabývají  technickými  aspekty  a  jejich  prostřednictvím  nově  vzniklými 

sférami  používání  nových  médií,  popřípadě  jejich  běžnou  užitnou  hodnotou.  Jak 

Hüther upozorňuje, definice nových médií by měla kromě této technologické roviny 

popisovat i komunikační a sociální obsahy nových médií a zohlednit ekonomické  

a mediálně-politické podmínky,  za kterých  nová média vznikají  a fungují.  Jürgen 

Hüther proto vymezuje následující znaky nových médií: nová média jsou podle něj 

digitální, globální, propojená, mobilní, konvergovaná a interaktivní.3

1 Hüther 2005, s. 345.
2 Manovich, 2000, s. 49-63.
3 Hüther 2005, s. 346.
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2.2. Role nových médií ve společnosti

Na  počátku  rozšíření  technologií  označovaných  dnes  jako  nová  média  stálo 

zkonstruování  prvního  počítače.  Snahy  o  sestrojení  počítače  sahají  do  40.  let  

20.  století.  V následujících  desetiletích  vědci  stroj  nadále  zdokonalovali,  stále  ale 

byly tehdejší sálové počítače běžnému uživateli nepřístupné. Zrod PC se datuje do 

60. let,  kdy se na americký trh dostaly integrované obvody, ze kterých si amatéři 

mohli  sestavovat  jednoduché  počítače.  Oblíbená  byla  stavebnice  počítače  Altair 

z roku 1975 od firmy MITS, která  bývá  označována za první osobní počítač.  Na 

přelomu  70.  a  80.  let  potom začaly  vznikat  osobní  počítače  dostupné  pro  běžné 

uživatele. Masové rozšiřování počítačů do domácností začalo s rokem 1982, kdy byl 

na  trh  uveden  počítač  Commodore  644.  Tento  letopočet  proto  někteří  mediální 

pedagogové považují za datum zrodu mediální výchovy zaměřené na nová média.

Vybavenost  domácností  počítači  od  té  doby strmě  stoupala  a  v roce  2008  počet 

osobních  počítačů  používaných  po  celém  světě  překročil  hranici  

1 miliardy přístrojů. Podle odhadů se do roku 2014 počet počítačů na rozvíjejících se 

trzích zdvojnásobí.5

Rychlý nárůst pokrytí domácností počítači a s tím i rozvoj nových médií úzce souvisí 

s rozšiřováním širokopásmového připojení k Internetu. Původní síť ARPANET se od 

svého vzniku v roce 1969 během 70. let rozšířila na vědecká a výzkumná pracoviště. 

V roce  1993  pak  na  jejím  základě  vznikla  veřejně  přístupná  síť  Internet. 

V souvislosti  s  jejím masivním rozšiřováním a  souběžnou  další  expanzí  digitální 

technologie se hovoří o 1. polovině 90. let jako o období digitální revoluce. Počet 

uživatelů Internetu od té doby celosvětově stoupá, v roce 2006 bylo na světě více než 

1,2 miliardy uživatelů Internetu6 a lze předpokládat, že především na rozvíjejících se 

trzích bude jejich počet v příštích letech prudce růst. Internet a další podoby nových 

médií dnes zcela samozřejmě pronikají do veřejného a soukromého života lidí, stírají 

dosavadní hranice, mění dynamiku sociálních, ekonomických, politických a dalších 

vztahů a  stávají  se  nepostradatelnou  součástí  života  člověka  především v západní 

4 Počítač Commodore 64 se prodával ještě v 90. letech a na světě si ho koupilo kolem 20 milionů lidí; 
viz http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xkrehlik.htm.
5 ČTK 2008.
6 viz http://www.c-i-a.com/pr0207.htm.
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společnosti.  Vlivu a potenciálu nových informačních technologií  ve společnosti si 

začali být světoví představitelé vědomi začátkem 90. let 20. století. Senátor Al Gore 

tehdy hovořil o nutnosti propojování ve sféře obchodu a vědy (použil tehdy termín 

informační  superdálnice  -  information  superhighway).  Na  jeho  myšlenku  potom 

navázal prezident Bill Clinton, který si za jeden z bodů svého volebního programu 

zvolil prosazení připojení všech amerických škol k této informační dálnici7. 

2.2.1. Informační společnost

Neoddělitelné  etablování  informačních  technologií  ve  sféře  politiky,  ekonomiky, 

vzdělávání  a  dalších  oblastí  života  společnosti  včetně  soukromí  jednotlivců  je 

charakterizováno jako informační společnost. V jejím rámci dnes mohou (popřípadě 

musejí)  členové  této  společnosti  využívat  informačních  technologií  v kontaktu  se 

státní správou, v některých státech se začíná prosazovat e-democracy, díky které je 

možné elektronicky volit a jinak se zapojit do občanské společnosti. Vedlo toho je 

zřejmý  stálý  nárůst  role  nových  médií  (především  Internetu)  také  v pracovním  

a  osobním  životě  jednotlivců.  Rozvoj  informační  společnosti  zároveň  aktivně 

podporuje Evropská unie. V současnosti se Evropské společenství řídí strategií, která 

je  součástí  iniciativy  i2010  (A  European  Information  Society  for  growth  and 

employment)8. Jejími pilíři jsou inovace (podpora inovací a výzkumu v oblasti ICT), 

investice  (vytvoření  jednotného  evropského  informačního  prostoru)  a  integrace 

(zlepšení  přístupu  jednotlivců  k  nástrojům a  možnostem informační  společnosti). 

Třetím  pilířem,  snahou  o  integraci,  Evropská  komise  reaguje  na  vzniklou 

problematiku  digitální  propasti,  která  se  objevuje  s rostoucí  rolí  informačních 

technologií.

2.2.2. Digitální propast

Pojmem digitální propast (digital divide) se popisuje skutečnost, že svět je rozdělen 

na lidi, kteří mají přístup k moderním informačním technologiím včetně globálních 

7 viz http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/information-superhighway.html.
8 viz http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm. 
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informačních sítí a mají zároveň možnost využívat jejich možnosti, a na lidi, kteří 

tuto možnost nemají. Tento rozdíl v přístupu k moderním informačním technologiím 

potom  zvětšuje  sociální  vyloučení  těch,  kteří  jsou  od  ICT  izolováni.  Digitální 

rozdělení existuje například mezi obyvateli měst a venkovských oblastí, mezi lidmi 

s  vyšším  a  nižším  vzděláním,  mezi  různými  ekonomickými  třídami  nebo  mezi 

obyvateli různých zemí a částí světa.9

Toto znevýhodnění má následující přímé příčiny:

• lokalita (lidé žijící v oblastech se špatným připojením k Internetu nebo bez 

připojení)

• ekonomická  situace  (lidé  bez  prostředků,  které  by  mohli  investovat  do 

pořízení a obnovy vybavení domácnosti počítačem a připojením k Internetu) 

• tělesný  handicap  (lidé,  kterým  jejich  fyzické  postižení  znemožňuje  nebo 

ztěžuje využívání nových technologií)

• schopnosti  a  dovednosti  (lidé,  kteří  neumějí  či  nechtějí  možnosti  nových 

informačních technologií využívat)

2.2.3. Podpora informační společnosti

Základním  postupem  k řešení  problému  digital  divide  a  cestou,  jak  integrovat 

jednotlivce nebo celé skupiny obyvatel do informační společnosti a tuto tak rozvíjet, 

je:

1. umožnění přístupu k novým informačním technologiím

2.  zprostředkování  kompetencí,  které  umožní  efektivní  využívání 

informačních technologií

Ad 1:

Pro  zpřístupňování  ICT  obyvatelům  má  stát  poměrně  jednoduché  nástroje. 

Vybavenost  počítači  a  připojením k Internetu  může  přímo  zlepšovat  ve  školství, 

podporovat může instituce, které nabízejí volný přístup k Internetu (knihovny, obecní 

úřady  apod.).  Zasahovat  může  také  do  trhu  s internetovým  připojením  –  jeho 

9 Reitz 2007.
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liberalizací  je  možné  zvýšit  konkurenci  na  trhu  a  tím  díky  nízké  ceně  zvýšit  

i dostupnost internetového připojení pro všechny vrstvy obyvatel.

Ad 2:

Vybavení  počítači  a  připojením k Internetu  ovšem ještě  nezaručují  rovný přístup 

k možnostem  informační  společnosti.  Aby  byl  kontakt  jednotlivce  s těmito 

technologiemi efektivní, musí disponovat souborem kompetencí, které mu umožní 

možnosti nových médií využívat, a zároveň mu pomohou bránit se nebezpečí, která 

mu  v souvislosti  s používáním  nových  informačních  technologií  hrozí.  Tyto 

kompetence jsou souhrnně nazývány jako mediální gramotnost.

2.2.3.1. Iniciativa Evropských společenství na podporu 

mediální gramotnosti

Nutnosti  rozvoje  mediální  gramotnosti  si  jsou  vědomy  instituce  Evropského 

společenství, ve kterých v posledních letech probíhá debata na toto téma. Mediální 

gramotnost  je  ve  vztahu  k ICT  prohlášena  za  jednu  z  klíčových  kompetencí, 

dostatečná mediální gramotnost může podle Evropské Komise urychlit dosažení cílů 

daných  Radou  Evropy  v roce  2000  v Lisabonu  (zvyšování  konkurenceschopnosti 

Evropy podporou vzdělanostní ekonomiky). V návaznosti na tyto cíle, popř. na již 

zmíněnou iniciativu  Evropské komise i2010,  vznikly programy,  které  se zabývají 

některým  z hledisek  mediální  gramotnosti  orientované  na  nové  informační 

technologie.  Významný  je  projekt  Safer  Internet  (Bezpečnější  Internet)  zahájený 

v roce 2004 se čtyřletým horizontem, který byl prodloužen na další čtyřleté období 

do  roku  2013.  Jeho  cílem  je  vybavit  rodiče,  učitele  a  děti  nástroji  zajišťujícími 

bezpečnost používání Internetu, vedle toho se zabývá i multimédii. Měření mediální 

gramotnosti v jednotlivých státech je ale stále velmi nečitelné a podle Výboru pro 

kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu nereaguje na vývoj na poli ICT. Výbor 

proto  opakovaně  vyzývá  k  větší  podpoře  rozvoje  mediální  gramotnosti  v zemích 

Evropské unie.10 (Vysvětlující prohlášení ke zprávě viz příloha 1.) 

10 viz http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-
0461&language=CS&mode=XML.
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2.3. Mediální gramotnost ve vztahu k novým médiím

Mediální gramotnost je často používaný pojem, ačkoliv neexistuje jeho jednoznačné 

vymezení a definice bývají velice proměnlivé a někdy dokonce nepřesné. (O definici 

mediální gramotnosti se nepokouší ani Evropské společenství, které se o tento termín 

opírá ve svých oficiálních dokumentech.) Ve smyslu, ve kterém tento termín používá 

právě např.  Evropské společenství,  lze  mediální  gramotnost  považovat  za součást 

gramotnosti  informační,  tj.  souboru  schopností  a  dovedností  nutných  pro  aktivní 

účast  na  životě  dnešní  informační  společnosti.  Informační  gramotnost  v dnešním 

slova smyslu by pak měla zahrnovat i gramotnost počítačovou a gramotnost síťovou, 

viz text kurzívou.

Termín informační gramotnost a současně snahy o jeho vymezení se objevily  

v 70. letech 20. století a dosud neexistuje jednoznačná definice tohoto pojmu.  

Ze současného hlediska rozvíjející se informační společnosti je pravděpodobně 

nejvýstižnější  definice  Behrense:  „Definujme  informační  gramotnost  jako 

pochopení role a moci informací, schopnost informace vyhledat a používat je 

při rozhodování, dále schopnost informace produkovat a zacházet s nimi za 

použití informačních technologií. Zkrátka informační gramotnost je přesahem 

tradičního  pojetí  gramotnosti  a  je  odezvou  na  revoluční  dobu,  ve  které  

žijeme“11

Podle  normativního  výkladu  pojem  informační  gramotnost  vystihuje  

uvědomění  si  potenciálu  informací  a  souvisejících  zdrojů  a  schopnost  tyto 

zdroje využívat.12

Počítačová gramotnost je definována jako schopnost a dovednost jednotlivce  

efektivně využívat informační a komunikační technologie.13

Síťová  gramotnost  je  schopnost  a  dovednost  jednotlivce  efektivně  využívat  

síťově (především na Internetu) dostupné informační zdroje a technologie.14

11 Behrens 1994, s. 310.
12 ČSN ISO 5127-2003.
13 Sklenák 2001, s. 8.
14 Sklenák, 2001. s. 9.
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Z  pohledu  teorie  mediální  výchovy,  která  má  za  úkol  k mediální  gramotnosti 

vzdělávat, se mediální gramotnost stručně definuje jako schopnost člověka kriticky 

nahlížet na média. Tato obecná a ve světě mediální pedagogiky uznávaná definice je 

z různých úhlů pohledu rozvíjena mnoha teoretiky. Jejich vymezení, tj. prvky, které 

mediální gramotnost podle těchto definic zahrnuje, se snaží shrnout a kategorizovat 

Bernd Schorb. Mediální gramotnost podle něj zahrnuje:

• znalost médií = znalost jejich struktur a principů fungování

• schopnost média hodnotit = kritickou reflexi a etickou kvalifikaci

• aktivitu ve vztahu k médiím = přijímání mediálních obsahů a schopnost jejich 

aktivní tvorby15

Při  specifikaci  mediální  gramotnosti  vztažené  na  nová  média  potom  mediální 

pedagogové  vymezují  konkrétní  kompetence,  které  tato  mediální  gramotnost 

zahrnuje.

2.3.1. Kompetence pro práci s novými médii

Při snaze o vymezení  souboru kompetencí,  kterými  by měli  disponovat  uživatelé 

nových médií,  se odborníci  shodují na šíři a komplexitě schopností  a dovedností, 

které jsou předpokladem pro úspěšnou práci s novými médii a tím i plnohodnotnou 

integraci do informační společnosti.

Podle  Stefana  Aufenangera  v  současnosti  pracujeme  s  médii,  jejichž  další  vývoj 

zatím nejsme schopni přesněji předpovědět, a tudíž nelze ani přesně definovat, jaké 

kompetence  je  pro  používání  těchto  médií  potřeba  rozvíjet.  Dnes  definované 

mediální  kompetence  proto  zatím  považuje  za  přechodné.  Z  tohoto  důvodu  se 

Aufenangerovi  jako  nejdůležitější  jeví  pěstovat  základní  lidské  schopnosti.  Jako 

hlavní jmenuje oblast kognitivní, kde podle něj kompetence znamená „… schopnost 

orientace  v  hypertextové  struktuře,  rozdílných  formách  kódování  a  komplexních 

navigačních  strukturách.  Nutná  je  zde  schopnost  je  přijímat  i  vytvářet16.“  Stejný 

důraz ale Aufenanger klade na rozvíjení schopností na poli sociálním a morálním,  

15 Schorb 2005, s. 259.
16 Schiersmann 2002, s. 69. 

20



a zároveň na posilování identity a sebevědomí jednotlivce. Když se podaří tyto sféry 

patřičně rozvinout, je možné s mnoha aspekty mediální kompetence dále pracovat 

jako se součástí těchto obecných schopností17. Jak potvrdí následující kapitoly této 

práce, rozvíjení těchto obecných lidských schopností je jedinou spolehlivou cestou, 

jak jedince ochránit před riziky nových médií.

Na této  obecné rovině vymezování  mediálních kompetencí  v souvislosti  s novými 

médii panuje mezi mediálními pedagogy shoda, že důležitou výbavou jsou analytické 

schopnosti jedince při jeho práci s novými médii.

Komplexnost  mediálních  kompetencí  zdůrazňuje  také  Jo  Groebel.  Podle  něj  se 

mediální  kompetence  pro  práci  s novými  médii  dotýkají  různých  sfér  života  

a lidského konání. Mediální výchova, která by měla tyto kompetence zprostředkovat, 

by se podle něj měla soustředit  na následující oblasti,  a to nezávisle na tradičním 

dělení oborů lidského vědění do mantinelů školních předmětů:

• vzájemné přizpůsobování lidí a médií ("evoluce")

• fyziologické reakce na média

• mediálně ovlivňovaná emoční oblast

• kognitivní struktura, kognitivní znalost médií

• sociální chování18

Konkrétnější  ve vymezování  kompetencí  pro  nová  média  je  Philipp  Mayring. 

Kompetence dělí do pěti oblastí:

I. Technicko-instrumentální kompetence - zacházení s hardwarem a softwarem

II. Obsahově-kognitivní kompetence - obecná a odborná znalost počítačů

III. Sociálně-komunikační kompetence - kooperace, netiketa, vyhledávání pomoci 

(Hilfesuchverhalten)

IV. Emoční kompetence - radost z učení, řízení napětí (Spannungsmanagement)

17 Schiersmann 2002, s. 70.
18 Hamm 2001, s. 98–99.
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V. Kriticky-reflexivní kompetence - možnosti a rizika média a jeho obsahu

Význam těchto jednotlivých kompetencí pro obecnou mediální gramotnost je sice 

rovnocenný, podle Mayringa ale z didaktického hlediska existuje určitá hierarchie, 

kdy  kompetence  založené  jedna  na  druhé  vytvářejí  tzv.  pyramidu  kompetencí. 

Rozvíjení  těchto  kompetencí  by mělo  probíhat  pokud možno  od základní  úrovně 

(technická  a  obsahová  úroveň)  směrem  nahoru  (reflexivní  úroveň).  Základ 

představují úrovně technicko-instrumentálních kompetencí a obsahově-kognitivních 

kompetencí,  protože  slabiny  na  těchto  úrovních  mohou  negativně  ovlivňovat 

kompetence na dalších úrovních. Na těchto úrovních se také sbírají první uživatelské 

zkušenosti, například hraní jednoduchých počítačových her nevyžaduje kompetence 

z  vyšších  úrovní  pomyslné  pyramidy.  Kompetence  v  obsahově-kognitivní  oblasti 

Mayring rovněž považuje za základní,  protože bez schopnosti vnímat obsah nemá 

smysl  snažit  se  vypořádávat  se  s  emocionální  stránkou  a  ani  není  možné  obsah 

kriticky  hodnotit.  Třetí  úroveň,  sociálně  komunikační  kompetence,  považuje 

Mayring také spíše za fundamentální úroveň, zároveň je ale podle něj v souvislosti 

s virtuálními médii úrovní ústřední, protože virtuální média se vyznačují především 

vzájemným propojením. Pro účast na této síťové komunikaci je nutné mít základní 

technické  dovednosti  a  obsahové  kompetence.  Teprve  na  zmíněných  třech 

základních  úrovních  mohou  stavět  smysluplné  emocionální  reakce.  Kriticko-

reflexivní kompetence se pak vztahují na všechny ostatní oblasti a představují tak 

špičku pyramidy.19

Mayringova  pyramida  stojí  na  základně,  kterou  tvoří  technické  a  instrumentální 

kompetence. Jak ale sám Mayring vysvětluje, jde jen o základnu, na které mediální 

výchova  dále  staví,  tzn.  kompetence,  které  by  měla  mediální  výchova 

zprostředkovávat,  mají  těžiště  ve vyšších vrstvách této  pyramidy.  Toto upozadění 

technických kompetencí z pohledu mediálních pedagogů má dva důvody:

19 Schiersmann 2002, s. 74–75
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• předávání  technických  kompetencí  pro  práci  s novými  médii  je  úkolem 

primárně pro učitele informatiky. Mediální výchova se zaměřuje především 

na problematiky související s obsahem médií

• technická  a  instrumentální  schopnost  s médiem zacházet  je sice základním 

předpokladem  pro  využívání  jeho  možností,  mediální  pedagogové  se  ale 

shodují v názoru, že:

a) technické kompetence budou při práci s novými médii stále méně důležité. 

Tendence při navrhování nových médií je totiž taková, že jejich obsluha se 

snaží  být  co  nejjednodušší,  nová  média  proto  nebudou  vyžadovat  žádné 

zvláštní dovednosti, které by bylo nutné učit.20 Jak tvrdí Stefan Aufenanger: 

"Za  pět  let  by  měla  být  média  založená  na  počítačích  natolik  snadno 

ovladatelná,  že by nemělo být  nutné zprostředkovávat schopnost s médiem 

zacházet21.“ 

b) bez technických kompetencí není možné médium využívat, rozhodně ale 

tyto  kompetence  nejsou  dostačující.  Uwe  Buermann  to  demonstruje  na 

příkladu z oblasti tradičních médií,  který lze ale velice snadno přenést i na 

média  nová.  Typický  závislý  konzument  televizního  vysílání  podle 

Buermanna  jistě  dobře  ví,  jak  televizi  zapnout,  případně  přepínat  mezi 

jednotlivými programy, rozhodně ale jeho způsob zacházení s médiem nelze 

považovat za kompetentní.22

V diskusi o důležitosti či nedůležitosti technických kompetencí pro uživatele nových 

médií  Jo Groebel zdůrazňuje další širokou kompetenci,  kterou charakterizuje jako 

znalost  hranic  média.  Mediálně  gramotný  člověk  podle  něj  totiž  není  ten,  který 

"virtuózně" ovládá své technické okolí a je ve všech směrech "digitalizován". Široké 

mediální  kompetence  zahrnují  také  schopnost  rozpoznat  hranice  médií.  Zcela 

digitalizovaný  mediální  člověk,  jak  ho  nazývá  Jo  Groebel,  může  v  extrémním 

případě sice žít ve vysoce personalizovaném mediálním světě, který sladí každý jeho 

běžný úkon, zároveň ale může ztratit kontakt s reálným světem.23

20 Schiersmann 2002, s. 77.

21 Schiersmann 2002, s. 69.
22 Buermann, 2007, s. 169.
23 Groebel 2001, s. 99.
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2.3.2. Kdo by měl mediální gramotnost zprostředkovávat

Rozvoj mediální gramotnosti je ovlivnitelný na těchto úrovních:

Mediální gramotnost dětí a dospívajících

• rodina - jako základní a první instance, která formuje mediální kompetence 

jedince

• škola – vhodnou mediální výchovou zaměřenou na nová média

• mimoškolní  zařízení/volnočasové  instituce  –  vhodnou  mediální  výchovou 

zaměřenou na nová média

Mediální gramotnost dospělé populace

• knihovny, univerzity, obecní úřady a další instituce, média

Při  zkoumání  životního  kontextu,  který  ovlivňuje  schopnost  gramotně  zacházet 

s novými  médii,  vždy  dospějeme  k tomu,  že  základním  a  hlavním  činitelem  při 

vytváření mediální kompetence je rodina a sociální prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Podle  Uwe  Buermanna  to,  jakým  způsobem  se  jedinec  vypořádá  s informačním 

věkem,  záleží  především  na  jeho  schopnosti  úsudku  a  na  jeho  sociálních 

dovednostech. Ty jsou hlavním předpokladem pro to, aby se později v informační 

společnosti pohyboval s lehkostí a vždy získal pro něj potřebné informace. Naopak 

člověku, který tyto vlastnosti nemá, nepomůže ani sebelepší počítačový kurz.24

Výsledky,  kterých  může  mediální  výchova  zaměřená  na  nová  média  ve  školách 

dosáhnout,  jsou proto limitovány rodinným prostředím,  ze kterého děti  pocházejí. 

Nesou-li  si  děti  z rodin  nevýhodu  v podobě  nestabilního  zázemí,  popř.  omezené 

výchovy, lze u nich předpokládat větší sklony k podlehnutí rizikům nových médií.

24 Buermann, 2007, s. 163-164.
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V žádném případě ale zásadní vliv rodiny na pozdější gramotnost ve vztahu k novým 

médiím není  argument  pro to,  aby se zanevřelo na snahu škol  a  dalších  zařízení 

alespoň částečně ovlivnit přístup dětí a dospívajících k novým médiím.

V následujících  kapitolách  se  proto  tato  práce  zaměřuje  na  možnosti  mediální 

výchovy zaměřené na děti a dospívající do 19 let v rámci školních institucí.
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3. Rozvoj  mediální  gramotnosti  zaměřené  na  nová média  ve  školství  České 

republiky

Od roku  2007  se  základní  školy  v České  republice  řídí  Rámcovým  vzdělávacím 

programem  (RVP).  Tato  koncepce  vychází  z  nové  strategie  vzdělávání,  která 

zdůrazňuje  klíčové  kompetence,  jejich  provázanost  se  vzdělávacím  obsahem  

a  uplatnění  získaných  vědomostí  a  dovedností  v  praktickém životě.25 Na základě 

osnov  stanovených  RVP školy  vypracovávají  vlastní  Školní  vzdělávací  program. 

Rámcový vzdělávací program upravuje náplň vzdělávání v předškolním, základním, 

gymnaziálním, speciálním a odborném vzdělávání.

Jako klíčová kompetence se v nových učebních plánech objevuje i téma mediální 

gramotnosti také ve spojitosti s novými médii. Jak ale vyplývá z předchozího textu, 

mediální  gramotnost nutná pro používání nových médií  je komplexním souborem 

schopností a dovedností a tudíž i její pěstování nelze ohraničit mantinely jednoho 

exaktního  výukového  předmětu.  Překrývání,  v některých  případech  i  konflikt,  ke 

kterému v souvislosti s pěstováním nové mediální gramotnosti dochází, se odehrává 

mezi Informatikou a mediální výchovou:

3.1. Mediální výchova zaměřená na nová média vs. informatika

Podíl  technických  dovedností  na  celkových  kompetencích  pěstovaných  mediální 

výchovou  není  nijak  pevně  stanoven  a  díky  tradičnímu  rozdělení  výukových 

předmětů  ve  školství  dochází  také  ke  střetům  mezi  technicky  orientovanou 

informatikou  a  humanitně  zaměřenou  mediální  výchovou.  Pohledy  těchto  dvou 

předmětů na mediální gramotnost jsou následující:

"Pedagogika, která se zabývá mediální gramotností, si klade dvě základní otázky - co 

lidé s médii dělají a jak média ovlivňují život jednotlivce. Proto se pedagogika na 

problematiku médií dívá z obou pohledů: na jednotlivá média a na lidi, kteří s nimi 

přicházejí do styku. (…) Pedagogický přístup vnímá mezi starými a novými médii 

jen postupné posuny. Otázka kompetencí v souvislosti s novými médii proto vychází 

25 Rámcový vzdělávací program byl vypracován na základě Národního programu rozvoje vzdělávání 
v České republice, tzv. Bílé knihy, kterou MŠMT publikovalo v r. 2001. Viz www.rvp.cz.
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z  mediálně-výchovné  debaty  posledních  třiceti  let.  Důraz  je  při  tom  kladen  na 

možnosti interaktivní mediální komunikace a virtuální reality.

Otázkou mediální gramotnosti se zabývá i informatika coby technická věda. Autoři 

z  oblasti  informatiky  popisují  média  v  kontextu  čistě  účelových  vztahů  (Zweck-

Mittel-Relationen).  Mediální  gramotnost  z  tohoto  pohledu  znamená  především 

schopnost  s  médii  zacházet,  popřípadě  schopnost  samostatně  vytvářet  technické 

systémy.  Při  definici  nových médií  pak informatika  vychází  z  jejich  technických 

specifik.

(...)

Oba tyto  pohledy ale  nemusejí  být  protichůdné a mohou se vzájemně doplňovat. 

Samostatně  jsou  totiž  oba  nepřesné  a  vždy  vyžadují  doplnění.  Diskuze,  které 

vycházejí  z  těchto  dvou  pohledů  na  nová  média  a  s  nimi  související  mediální 

výchovu, se ale vedou odděleně. Chybí propojení obou myšlenkových proudů, aby 

mohla vzniknout efektivní spolupráce. V každém případě by ale diskurs o mediální 

gramotnosti v souvislosti s novými médii měl zahrnovat oba směry. Neměly by být 

formulovány odděleně. "26

Informatika  (přesněji  informační  didaktika)  by  proto  měla  zohledňovat  kulturně-

sociální souvislosti nových médií, pedagogický přístup k novým médiím by naproti 

tomu neměl opomíjet základní technické osvojení si těchto médií.

Následující kapitoly představí zařazení tématu mediální gramotnosti pro nová média 

do Rámcového vzdělávacího programu v českém školství v předškolním, základním 

a gymnaziálním vzdělávání. Na úrovni odborného a speciálního vzdělávání je oblast 

mediální gramotnost pro nová média okrajovým tématem, popř. jde o zúžené plány 

pro gymnaziální  vzdělávání.  RVP v odborném a speciálním vzdělávání  zde proto 

nejsou zohledněny.

3.2. Mediální výchova

První pokusy aktivně zpracovávat účinky médií se objevily s rozšiřováním filmu ve 

30.  letech  20.  století.  Učitelé  a  rodiče  chtěli  před  vlivem  filmu  děti  především 

chránit.  (Tam byl  také  začátek  pozdější  slepé  uličky mediální  výchovy ve formě 

26 Schiersmann 2002, s. 62–63.
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obranné mediální  výchovy,  která se uplatňovala  v 70. až 80.  letech vůči televizi  

a později i  v případě počítačů).  Skutečná mediální výchova se ale vyvinula až po 

druhé  světové  válce  v Německu,  které  prodělalo  hořkou  zkušenost  se  silou 

propagandy.  Do  škol  bylo  zavedeno  kritické  čtení  novin,  které  mělo  naučit 

uvědomělému  přijímání  mediálních  obsahů.  K  této  mediálně-výchovné  metodě 

kritické  recepce  se  později  přidala  metoda  aktivní  mediální  tvorby,  která  se 

uplatňovala také pro rozhlas a televizi. Díky této metodě děti přímo zjistily, jakým 

způsobem  vznikají  a  šíří  se  mediální  informace.  Vedle  Německa,  které  je 

považováno za kolébku mediální výchovy, se toto vzdělávání etablovalo v 60. letech 

také ve Velké Británii a později ve Francii.27

V České republice se o zavedení mediální výchovy začalo uvažovat v 90. letech  

20.  století.  Postupně  vznikala  koncepce  mediální  výchovy,  která  se  odrazila  v 

Rámcovém  vzdělávacím  programu.  V něm  jsou  zahrnuty  základní  vyučovací 

předměty (obory),  které jsou doplněny o šest průřezových témat.  Jedním z těchto 

průřezových témat je i mediální výchova. Míra a forma, v jaké se průřezové téma 

mediální  výchova  objeví  ve  výuce,  záleží  na  vedení  školy,  které  vytváří  Školní 

vzdělávací  program.  Tato  témata  je teoreticky možné otevírat  jak v samostatném 

předmětu mediální výchova, tak jako součást výuky v jiných předmětech, případně je 

možné  oba  tyto  způsoby  kombinovat.  Možností  je  i  realizace  jednorázových 

mediálně-výchovných projektů.

Předškolní vzdělávání

V rámci  předškolního  vzdělávání  není  práce  dětí  s médii  ani  s  počítači  nijak 

koncepčně upravovaná.

Základní vzdělávání

Náplň  mediální  výchovy  vymezuje  Rámcový  vzdělávací  program  v základním 

vzdělávání velice obecně. Tematické okruhy jsou tyto, více viz příloha 2:

• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

27 Wolák, 2007.
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• interpretace  vztahu  mediálních  sdělení  a  reality  –  rozlišování  reklamy  a 

zprávy, zaujatá mediální sdělení

• stavba mediálních sdělení – principy zpravodajství, výběr zpráv apod.

• vnímání autora mediálních sdělení – názory autora

• fungování  a  vliv  médií  ve  společnosti  –  role  médií  v životě  jednotlivce, 

v politických změnách apod.

• tvorba mediálního sdělení – vlastní tvorba textových či audiovizuálních, popř. 

internetových mediálních sdělení

• práce v realizačním týmu28

Při  zařazování  průřezových  témat  včetně  mediální  výchovy  do  výuky  má  škola 

k dispozici disponibilní hodinovou dotaci, která činí na 1. stupni základních škol 14 

hodin a na 2. stupni 24 hodin měsíčně (do této hodinové dotace ovšem musí škola 

zařadit i volitelné předměty včetně cizích jazyků).

Gymnaziální vzdělávání

Podle RVP pro gymnaziální vzdělávání průřezové téma mediální výchova zahrnuje 

tyto tematické okruhy, podrobněji viz příloha 3:

• média a mediální produkce – historie médií, financování a legislativa médií, 

organizace  práce  v médiích,  vlastní  mediální  tvorba  s využitím 

multimediálních technologií

• mediální  produkty  a  jejich  významy  –  kategorie  a  formy,  rozbor 

zpravodajství, rozbor obsahu médií

• uživatelé – měření publika, návyky při recepci médií

• účinky  mediální  produkce  a  vliv  médií  –  vliv  médií  na  všední  život  a 

rozpoložení jedince

28 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007, s. 102-103.
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• role  médií  v moderních  dějinách  –  postavení  médií,  význam  digitalizace, 

moderní společnost29

Mediální  výchovu  jako  průřezové  téma  má  vedení  školy  možnost  zařadit  do 

disponibilní hodinové dotace pro průřezová témata a volitelné předměty. Na úrovni 

gymnaziálního vzdělávání je tato dotace 24 hodin měsíčně. 

3.3. Informatika

Předškolní vzdělávání

V rámci  předškolního  vzdělávání  není  práce  dětí  s počítači  nijak  koncepčně 

upravovaná.

Základní vzdělávání

Na poli rozvíjení mediální gramotnosti pro používání nových médií se podle RVP 

průřezové  téma  mediální  výchova  setkává  s povinným  předmětem  (oborem) 

Informační  a  komunikační  technologie,  který  se  vyučuje  na  obou  stupních 

základního  vzdělávání.  Podle  základního  dokumentu  Rámcového  vzdělávacího 

programu pro  základní  vzdělávání  je  náplní  předmětu  Informační  a  komunikační 

technologie na prvním stupni, podrobněji viz příloha 4:

• základy práce s počítačem - žák si osvojuje základní funkce počítače

• vyhledávání  informací  a  komunikace  –  správné  vyhledávání  informací  

a ovládání základních komunikačních aplikací jako je např. e-mail

• zpracování a využití informací – práce v textovém a grafickém editoru30

Na druhém stupni  základní  školy se  pak tyto  dovednosti  rozšiřují.  Žák je  potom 

například schopen informace získané na Internetu ověřovat, zvládá náročnější práci 

29 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 2007, s. 79-81.
30 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007, s. 34-36.
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v textovém a grafickém editoru a ovládá prezentační  programy,  popřípadě dokáže 

vytvořit vlastní webové stránky.

Vzdělávací  předmět/obor  Informační  a  komunikační  technologie  je  povinnou 

součástí výuky a na obou stupních základní školy je jeho minimální časová dotace 

1 hodina měsíčně.

Gymnaziální vzdělávání

Pro gymnaziální vzdělávání Rámcový vzdělávací program rozšiřuje náplň předmětu 

Informatika a informační a komunikační technologie. Studenti by měli být seznámeni 

s těmito okruhy, podrobněji viz příloha 5:

• digitální technologie – ovládání a účelné aplikování dostupných prostředků 

ICT,  seznámení  s fungováním  sítí,  s možnostmi  digitálních  technologií, 

nástin ergonomie při práci s počítačem

• zdroje  a  vyhledávání  informací,  komunikace  –  efektivní  využívání 

informačních sítí v souladu s bezpečnostními a legislativními požadavky

• zpracování  a  prezentace  informací  –  využití  pokročilých  funkcí  počítače  

a multimediálních technologií, publikování31

Pro  předmět  Informatika  a  informační  a  komunikační  technologie 

v gymnaziálním  vzdělávání  stanovuje  Rámcový  vzdělávací  program 

čtyřhodinovou minimální měsíční dotaci.

Nutno podotknout, že podle tohoto vzdělávacího plánu zatím vyučuje menší část 

škol. Školní vzdělávací program sestavený na základě Rámcového vzdělávacího 

programu bude pro gymnázia závazný od 1. 9. 2009.

31 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 2007, s. 64-65.
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3.4. Shrnutí

Po nahlédnutí do metodických plánů oboru Informační a komunikační technologie je 

zřejmé,  že  pokud je  skutečně  realizován  v doporučeném rozsahu,  měl  by u  žáků 

rozvíjet především technické kompetence pro používání počítačů a zprostředkovat 

jim informační gramotnost. Informatika tak na českých školách plní to, co se od ní 

očekává.  V případě  mediální  výchovy  je  situace  jiná.  Ve  velmi  obecných 

vymezeních tematických okruhů celé mediální výchovy mají nová média jen velmi 

okrajové  místo  (zmínka  je  o  možnosti  publikování  vlastních  textů  na  webových 

stránkách školy a o nových moderních formách komunikace). V celém vzdělávacím 

programu tak není zohledněna role nových médií v životě dětí a dospívajících a z ní 

plynoucí  především  kulturní  a  psychosociální  fenomény,  včetně  závažných  rizik 

především pro děti. Zcela chybí nutná tematizace základních nebezpečí, která dětem 

a dospívajícím denně při používání nových médií hrozí. 

Situaci nezlepšuje ani metodický portál Rámcového vzdělávacího programu32, který 

nabízí k jednotlivým průřezovým tématům doplňující informace a metodiky.  Nová 

média jsou v těchto metodikách zahrnuta jen jako nástroj pro vyhledávání informací, 

což  je,  jak  ovšem  vyplývá  i  z RVP,  spíše  doménou  předmětu  Informační  

a komunikační technologie.

Propast mezi školou a reálným životem dětí a dospívajících nezmenšuje ani postoj 

učitelů. Ti, kteří se stávají garanty mediální výchovy a dalších průřezových témat, 

se vzhledem k zaměření těchto okruhů rekrutují převážně z řad učitelů s aprobací pro 

humanitní předměty, u kterých může převládat obava z nových technologií. Je tedy 

pravděpodobné, že se v rámci mediální výchovy (která je v RVP zaměřena takřka 

výhradně na tradiční média) tématům souvisejícím s novými médii v lepším případě 

jen dotknou.

K  uspokojivějšímu  stavu  nepřispívá  ani  minimální  měsíční  časová  dotace  

(14 resp. 22 hodin pro základní a 26 hodin pro gymnaziální vzdělávání), se kterou 

vedení  školy  disponuje  pro  cizí  jazyky,  další  volitelné  předměty  a  všech  pět  

(v základním vzdělávání) resp. šest (v gymnaziálním vzdělávání) průřezových témat.

Výsledkem těchto faktorů pak je stav, kdy děti a dospívající ve školách sice mají 

přístup  k informačním  technologiím,  někteří  učitelé  je  využívají  jako  didaktické 

32 viz http://www.rvp.cz/ 
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nástroje, ovšem vyšší  patra Mayringovy pyramidy (viz kap. 2.3.1.) jsou v českém 

školství  stále  bílým  místem.  Snadno  tak  může  dojít  k paradoxu,  kdy  škola 

zprostředkuje hluboké technické kompetence, které ale, jak je zřejmé z kap. 2.3.1., 

bez nadstavby dalších komunikačních a sociálních dovedností nejen že nemohou být 

dobře využity, ale mohou být i kontraproduktivní.

V následující kapitole se proto tato práce snaží představit oblasti nových médií, které 

by  měla  mediální  výchova  tematizovat,  a  nastínit  možnosti,  jak  je  v rámci 

pedagogické činnosti zpracovávat.
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4. Mediální výchova zaměřená na nová média – teoretická východiska

4.1. V čem jsou nová média pro mediální pedagogy nová

Jürgen Hüther definuje roviny, ve kterých se nová média a na ně zaměřená mediální 

výchova odlišují od tradičních médií resp. tradiční mediální výchovy:

• nové  je  nahrazení  mezilidské  komunikace  mediální  komunikací,  a  to  ve 

významných  sférách  lidské  činnosti,  jako  je  práce,  vzdělávání,  získávání 

informací, zábava. Podle Hüthera je tím potlačováno aktivní trávení volného 

času

• mění se tradiční struktury, podle kterých se tvoří zábava lidí. Podle Hüthera je 

dnes  totiž  možné  téměř  každou  formu  zábavy  konzumovat  jako  mediální 

prezentaci. Zároveň je možné tuto digitální zábavu snadno ukládat a kdykoliv 

znovu konzumovat

• nové jsou podle autora obrovské možnosti racionalizace pracovních výkonů 

a měnící  se struktura práce,  kdy se lidské vědění  a tvorba často nahrazují 

činností digitálních přístrojů

• ke změnám dochází také na poli vzdělávání, kde nová média ovládají oblasti 

ukládání a zpracování znalostí, a tyto se dále prostřednictvím nových médií 

komercializují ve formě výukových programů a databází

• nový  je  podle  Hüthera  také  vliv  na  konstrukci  reality,  kdy  nová  média 

přenášejí uživatele do nehmotných světů s vlastními prvky reality

• mění se formy přijímání mediálních sdělení, ke změnám ale dochází také díky 

možnostem  aktivního  vytváření  vlastních  výpovědí  a  jejich  dalšího 

technického zpracování a zveřejnění.

Z mediálně-pedagogického  hlediska  se  podle  Hüthera  jako  nejvýznamnější  jeví 

poslední jmenovaný fenomén. V komunikačním procesu se totiž z uživatele nových 

médií,  především Internetu, stává aktivní spolutvůrce komunikačního procesu, tzn. 

z pasivního recipienta je aktivní komunikátor mediálních sdělení. Zároveň jsou tyto 

funkce recipienta a komunikátora zaměnitelné.
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Podle Hüthera ovšem v současné společnosti nejsou dostatečně zprostředkovávány 

mediální kompetence, které jsou potřebné pro integraci uživatele do těchto měnících 

se multimediálních struktur. Z toho vyplývá základní úkol mediální výchovy.33

4.2. Technické dovednosti pedagoga

Pedagog, který ve výuce uplatňuje nová média, resp. nová média jsou předmětem 

jeho výuky,  se  kromě pedagogických  kompetencí  musí  opřít  i  o  určité  technické 

znalosti  multimédií.  Měl  by  umět  ovládat  hardware  a  zároveň  zvládnout  i  práci 

v některých programech vhodných k jeho působení.  Od všech pedagogů ale nelze 

vyžadovat  dokonalé  zvládnutí  počítačových  programů.  Nedostatek  této  technické 

zdatnosti je často považován za základní překážku pro realizaci kontinuální výuky 

i  jednorázových  mediálně-výchovných  projektů,  které  se  zabývají  novými  médii. 

Pedagogové, do jejichž kompetencí by výchova pro práci s novými médii spadala, 

pak  mohou  mít  obavy  z vlastních  nedostatečných  technických  znalostí  a  z toho 

plynoucí ztížené pozice u žáků a studentů. Takové obavy ovšem nejsou zcela namístě 

z následujících důvodů:

• technická znalost nových médií není to nejdůležitější, co má pedagog žákům 

v rámci  „novomediální“  výchovy předávat.  Těžiště  tohoto působení a tím  

i role pedagoga spočívá ve vysvětlení principů fungování nových médií, ve 

zprostředkování úvah nad významem nových médií v životě jedince (viz kap. 

2.3.1.).

• technické znalosti, kterými by měl pedagog disponovat, nemusejí přesahovat 

znalosti,  které  stačí  samotným žákům či  studentům k základnímu ovládání 

média v rámci výuky či mediálně-výchovného projektu. Tyto znalosti může 

žák/student dále samostatně rozvíjet při pozdějším styku s daným médiem, 

což už je mimo kompetence mediálního pedagoga. Jak uvádí Sonja Moser,  

u mediálně výchovných programů s dětmi předškolního a mladšího školního 

věku se ukázalo, že technické znalosti pedagogů, které byly na běžné úrovni, 

bez  problémů  stačily  na  vedení  projektů34.  U  dětí  staršího  školního  věku 

33 Hüther 2005, s. 88-89

34 Moser 1999, s. 19.

35



mohou  mít  učitelé  větší  obavy,  že  jejich  žáci  je  budou  v technických 

dovednostech  předčit.  Tyto  obavy  jsou  ale  liché,  podle  některých 

praktikujících  mediálních  pedagogů jsou totiž  určité  skupiny dospívajících 

používáním počítače a Internetu přetíženy. Neustálým rutinním opakováním 

si sice osvojily používání některých nástrojů (především chat), který pro ně 

má  svou  důležitost,  samy  ale  nevědí  proč  a  často  se  podle  mediálních 

pedagogů  v prostředí  chatu  ztrácejí.  Další  nástroje  Internetu  pak  tito 

dospívající nejsou schopni používat vůbec a nemají například tušení, co je to 

vyhledávač apod., jak v něm pracovat a co si potom s výsledky vyhledávání 

počít.35 To  potvrzuje  i  Bernd  Schorb,  podle  nějž  se  aktivity  teenagerů 

například  v oblasti  používání  Internetu  mnohdy  omezují  jen  na  používání 

chatovacích komunikačních platforem36.  (V českých podmínkách se úroveň 

pokročilosti  používání  nových  médií  může  lišit  podle  typu  školy.) 

Pedagogovi,  který chce  být  technickými  znalostmi  lépe vybaven než jeho 

žáci, by proto měla dostačovat dostupná školení, literatura či pomoc kolegů – 

učitelů oboru informatika.

• vzhledem k úkolům „novomediální“ výchovy nemusí případný náskok žáků 

a  studentů  v technických  dovednostech  pro  pedagoga  znamenat  žádný 

handicap,  lze  jej  naopak  využít  při  výuce.  Pro  žáky  může  být  velkou 

motivací, pokud je pedagog požádá o konkrétní radu a pomoc a aktivně je tak 

zapojí do obsahu projektu.  Než technická zdatnost je totiž podle Günthera 

Anfanga důležitější, aby pedagog znal oblasti, ve kterých se dobře orientuje, 

a zároveň si byl vědom svých slabin. Kromě drobnější pomoci zdatnějších 

žáků může  učitel  ke spolupráci  přizvat  kolegy nebo externisty,  kteří  mají 

k dané problematice blíže a celý projekt tak mohou obohatit. Role pedagoga 

pak  může  také  spočívat  spíše  v koordinaci  celého  mediálně-výchovného 

projektu.37

35 Welling 2008, s. 165.
36 Schorb osobní sdělení, [2008-07-20].
37 Anfang 2001, s. 10.
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4.3. Metody mediální výchovy zaměřené na nová média

První snahy pedagogů zabývat se účinky médií na děti byly motivovány především 

snahou  děti  před  vlivem  těchto  médií  chránit.  Během  dalšího  rozvoje  mediální 

výchovy se ale mediální pedagogové přiklonili  k přístupu, který svět médií  dětem 

naopak  přibližuje.  V souvislosti  s novými  médii  byl  vývoj  podobný:  na  začátku 

jejich  rozšiřování  se  hovořilo  především  o  jejich  negativních  vlivech  a 

z pedagogického  hlediska  byla  jejich  role  podceňována.  V současnosti  jsou  nová 

média nedílnou součástí společnosti a kompetentní přístup k těmto technologiím je 

považován za klíčovou kompetenci. Pro její zprostředkování může mediální výchova 

podle uvážení pedagoga použít nejrůznější metody. Těmi základními a nejčastějšími 

jsou:

4.3.1. Aktivní mediální tvorba/práce s médiem38

Ze zkušeností z mediálně-výchovných projektů realizovaných ve Spolkové republice 

Německo vyplývá, že pro děti a dospívající není příliš atraktivní prostá konzumace 

informací, prezentovaných na tabuli či obrazovce. Mají-li ale možnost cokoliv samy 

aktivně vytvářet,  projevují opravdový zájem, a pokud je taková činnost napínavá  

a zábavná, motivuje je to děti k další práci. Aktivní mediální tvorba se proto ukazuje 

jako nejspolehlivější cesta, jak děti přimět k tomu, médiem se vůbec zabývat.39 Jde 

o základní a nejčastěji používané výchovné pojetí médií. Je to metoda etablovaná již 

v tradiční  mediální  výchově,  kdy děti  samy vytvářejí  vlastní  mediální  produkty,  

tj.  tiskoviny a  audiovizuální  díla.  V případě  mediální  výchovy zaměřené  na nová 

média  jde  nejčastěji  o  tvorbu  internetových  prezentací  a  využití  multimédií. 

Prostřednictvím  této  metody  je  možné  efektivně  zpracovávat  drtivou  většinu 

tematických oblastí, které s problematikou nových médií souvisejí. Významnou roli 

má aktivní mediální tvorba především u dětí do 12 let věku. Ty totiž ještě nemají 

natolik  rozvinuté  abstraktní  myšlení,  aby  vnímaly  Internet  především  jako  zdroj 

informací;  zábavná je pro ně proto aktivní  práce s multimédii  a Internetem, která 

spočívá  především  v tom,  co  mohou  samy  vytvořit  –  vymyslet,  nafotit,  natočit, 

38 V německé mediální výchově označovaná jako aktive Medienarbeit, překl. autorka.
39 Moser 1999, s. 19.

37



sestavit. Pomocí této metody se důvěrněji seznámí s novými médii, naučí se s nimi 

pracovat a stanou se aktivními tvůrci v tomto prostředí.40

V případě  aktivní  mediální  tvorby je  důležitým  faktorem,  který  ovlivňuje  úspěch 

projektu, výběr tématu, které děti či dospívající do mediální podoby zpracovávají. 

Mediálně-výchovné projekty mohou troskotat na nepochopení ze strany pedagogů, 

protože  zpracovávaná  témata  a  oblasti  jsou  zcela  mimo  základní  zájmy skupiny 

dospívajících,  se  kterou  se  pracuje.  Obsahem projektu  se  děti  zabývají  mnohdy  

i několik týdnů, je proto důležité, aby je téma zajímalo a bylo jim blízké. Rozhodující 

pro výběr tematické oblasti je především věk a pohlaví dětí, velikost skupiny, jejich 

temperament,  sociální  původ a  úroveň počítačové  gramotnosti.  Je na pedagogově 

zvážení, která témata jsou právě jeho žákům nejbližší a které oblasti jejich života je 

mohou motivovat k aktivní práci, mediálně-výchovný projekt se tak může zabývat 

např.  módou  u  dívek  či  auty  u  chlapců.  Skupina  ale  může  aktivně  tematizovat  

i problematické oblasti nových médií. Obsahem tvořeného mediálního produktu se 

může  stát  např.  internetová  bezpečnost  nebo  společenská  etiketa  a  používání 

mobilních telefonů. Při hledání tématu záleží jen na invenci pedagoga.

Předtím, než se začne plánovat konkrétní projekt, případně vybírat téma projektu, je 

také třeba zjistit, na jaké úrovni daná skupina nová média, tedy především počítač 

a Internet, používá, a těmto schopnostem projekt přizpůsobit.

Projekty realizované  prostřednictvím počítače  a  Internetu  jsou  velice  komplexní  

a  vyžadují  nejen  technickou  vybavenost,  ale  představují  i  nároky  na  schopnosti 

učitele. U něj není nutné žádné výjimečné technické vzdělání (viz kap. 4. 2.), namístě 

je ale jeho ochota samostatně se dále vzdělávat. Zároveň je nutné, aby se vyrovnal 

s náskokem, který v ovládání těchto médií jeho žáci a studenti mají, a byl připraven 

takové žáky do realizace projektu aktivně zapojit jako rovnocenné partnery.

Metoda  aktivní  mediální  tvorby  nemusí  být  uplatňována  jen  v rámci  mediální 

výchovy, práci s multimédii je možné podporovat i v dalších výukových předmětech, 

kde lze od žáků vyžadovat např. multimediální prezentace.

40 Moser 2000, s. 19.
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4.3.2. Diskuse/tematizace

Celou řadu témat souvisejících s problematikou nových médií je možné zpracovávat 

i  tradiční  cestou  bez  primárního  použití  nových  médií.  Podle  uvážení  pedagoga  

a  např.  časových  možností  lze  některé  oblasti  nových  médií  tematizovat  také 

prostřednictvím diskuse, hry, skupinové práce apod.

4.3.3. Obecná doporučení

• Při zprostředkování kompetencí pro používání nových médií  by neměl být 

kladen důraz na výkon. Prioritou je, aby se děti a dospívající s těmito médii 

seznámili, osvojili si jejich možnosti a našli například také způsob realizace 

svých zájmů prostřednictvím nových médií.  Není proto vhodné je v rámci 

výuky zkoušet z konkrétních znalostí a dovedností.

• Ať už při aktivní mediální práci s novými médii nebo při využívání nových 

médií  pro  tematizaci  dalších  výukových  oblastí  je  vhodné  vyžadovat 

dodržování pravidel správné ergonomie při používání počítačů. Zároveň se 

doporučuje práci s počítačem pravidelně střídat fyzickou aktivitou.

• Během  diskusí  o  problematikách  souvisejících  s novými  médii  i  v rámci 

aktivní mediální tvorby by měli být žáci a studenti přijímáni jako rovnocenní 

partneři se svými znalostmi a názory. Prostředí nových médií je především 

dospívajícím velmi blízké a tradiční frontální předávání znalostí není v tomto 

případě efektivní.41

4.4. Nová média a jednotlivé věkové skupiny

4.4.1. Děti předškolního věku

Vývoj vztahu k novým médiím u dětí předškolního věku

Děti  jsou  od  prvního  dne  života  integrovány  do  všedního  dne  své  rodiny.  Její 

fungování  je  z velké  části  ovlivňováno  také  médii  a  ta  se  tak  stávají  přirozenou 

součástí prostředí, které děti od prvních dnů vnímají.

41 Schorb osobní sdělení, [2008-07-07].
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Helga  Theunert  a  Kathrin  Demmler  popisují  tři  fáze,  ve  kterých  se  děti  

v předškolním věku seznamují s médii a zařazují je do svého života42:

V první fázi jde o zaznamenání existence médií (Medien registrieren). Děti vnímají, 

že ostatní členové rodiny média (včetně těch nových) běžně používají a vykonávají 

činnosti  s tím  spojené.  Kolem  jednoho  roku  věku  děti  začínají  tyto  činnosti 

napodobovat – hrají si na telefonování nebo např. napodobují psaní na klávesnici.

Ve druhé fázi děti média objevují (Medien entdecken). Nezůstávají jen u akceptace 

prosté existence médií, ale začínají se zajímat i o jejich funkce a obsahy a snaží se 

samy média obsluhovat.

Ve třetí fázi děti zařazují média do svého života (Medien in den Alltag integrieren). 

Děti už mají své preference a s médii (nejčastěji u televize) tráví pravidelně volný 

čas. Dokážou už hrát jednoduché počítačové hry.

Doba nástupu těchto fází se u jednotlivých médií liší. Každý věk má své ústřední 

médium, které buď později ustoupí anebo ho doplní další. Tabulka 1 popisuje, jakou 

roli hraje to které médium v jednotlivých věkových obdobích:

42 Theunert 2007, s. 99-103.
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Tabulka 1: Vývoj vnímání a používání médií s věkem dítěte:

MÉDIUM 1.-2. ROK VĚKU 3.-4. ROK VĚKU 5.-6. ROK VĚKU 7.-8. ROK VĚKU

Auditivní 

nahrávky hudby a 

mluveného slova

Vizuální 

obrázkové knihy a 

komiksy

Fotografie

Audiovizuální 

televize, video, 

DVD

Interaktivní 

elektronické 

hračky

Počítačové 

aplikace

Internet

Mobilní telefon

Konvergence 

médií

        pozornost/vnímání omezeně samostatné používání             aktivní používání média

 přání/preference samostatné používání

Zdroj: Theunert, 2007, s. 103
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Média a činnosti spojené s jejich používáním budí pozornost i u nejmenších dětí. Ve 

věku tří až čtyř let už děti začínají projevovat své preference ve vztahu k jednotlivým 

médiím a to především audiovizuálním, popř. elektronickým hračkám. Zároveň jsou 

schopny si  osvojit  principy světa  konvergovaných  médií  a  např. oblíbený komiks 

nebo  animovaný  film  doplňují  počítačovou  hrou,  navštěvují  internetové  stránky 

vázané k dětskému televiznímu vysílání apod.

Nová média ve své čisté formě, tedy ne jako konvergovaná média, vstupují do života 

dětí později. Teprve kolem pátého roku věku jsou děti schopny jejich některé formy 

částečně samostatně používat – např. za pomoci staršího sourozence hrát jednoduché 

počítačové hry. Při tom je pro ně zábavnější jen sledovat, co se děje na obrazovce, 

a zkoušet, co se stane po jejich konkrétní akci, než vyřešit hádanku nebo vyhrát hru.43

Když rodiče otevřou internetovou stránku, je šestileté dítě schopné ji procházet a tím 

se bavit,  jeho aktivita  se  ale  spíše  podobá používání  CD-Romu,  než  skutečnému 

surfování na Internetu. Tyto činnosti je dítě schopné kolem šesti let věku rozvíjet už 

samostatně bez pomoci dospělého.

Kolem sedmi let věku, kdy má dítě částečně rozvinuté abstraktní myšlení, začíná být 

schopno aktivní produkce v rámci těchto médií. Děti v tomto věku tak dokážou např. 

počítačově  zpracovávat  obrázky,  fotografie  a video,  vytvářet  jednoduché animace 

apod.44

Vliv nových médií na děti předškolního věku

O tom, zda a jaký vliv mají nová média na vývoj dětí, se vedou diskuse už od 80. let 

20. století, kdy se osobní počítače začaly rozšiřovat i do běžných domácností a nové 

technologie se tak staly součástí života nejmenších dětí. Z počátečního přesvědčení 

o tom, že vliv těchto nových médií je především negativní, plynula snaha děti před 

těmito médií ochránit. Mezi laiky, tzn. rodiči, ale často i vychovateli, stále převládá 

názor,  že  děti  do  šesti  let  věku  (podle  některých  názorů  i  později)  při  hraní 

počítačových  her  hloupnou,  pomaleji  se  vyvíjejí  jejich  řečové  schopnosti  a  kvůli 

sezení u počítače trpí poruchami držení těla.45 Ve většinové odborné veřejnosti je ale 

43 Feil 2004, s. 133.
44 Theunert 2007, s. 103-105.
45 Spitzer 2005, s. 96.
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názorová  škála  poněkud  pestřejší,  to  ovšem  neznamená,  že  se  možné  negativní 

účinky nových médií na děti zcela popírají.

Že ale rodiče a pedagogové nemusejí dětem počítače zakazovat, naopak že počítače 

mohou mít i pozitivní vliv na vývoj dětí, dokazuje například Norbert Neuß, který po 

zkušenostech s „novomediálními“ projekty s předškolními dětmi vyjmenovává, jaké 

aktivity a činnosti u těchto dětí během používání počítačových aplikací (herních nebo 

výukových), pozoroval46:

Kognitivně – koordinační aktivity:

• koordinace oka a ruky při ovládání myši – to je základní problém, se kterým 

se musí dítě vypořádat

• zapamatování si možností řešení - děti např. dávají ostatním rady, jak řešit 

jednotlivé herní kroky apod.

• vnímání, kombinování a přenášení pokynů do praxe

• soustředění  –  děti  například  společně  s počítačem  odříkávají  opakující  se 

texty apod.

Emoční aktivity:

• údiv a zvědavost: „co jen se stane dál?“

• radost z úspěchu, nebo frustrace z neúspěchu

• napětí a uvolnění a jejich střídání při hře

• hrdost na dosažené výsledky a jejich prezentace

Sociální aktivity:

• vzájemná  motivace  při  řešení  úkolů  –  děti  úspěch  ocení  potleskem  nebo 

komentáři

46 Neuß 2006, s. 91-92.
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• vzájemná pomoc a navádění se při řešení úkolů

• prosazení se, když jiné dítě nedodržuje smluvená pravidla používání počítače

• společná radost ze hry a diskuse o ní

Estetické a smyslové aktivity:

• vnímání informací nebo vyprávění, které se vztahují ke hře

• zpívání nebo pískání melodií a tleskání rytmů, které se v aplikaci objevují

• tanec nebo pohyb do rytmu, když v aplikaci zaznějí melodie

• kreslení na počítači, tištění obrázků, apod.

• propojování  prožitků  spojených  se hrou  s vlastními  reálnými  zkušenostmi  

a tradičními hrami

Mediální výchova zaměřená na nová média u předškolních dětí

Mezi mediálními pedagogy panuje shoda v tom, že média včetně těch nových jsou už 

běžnou součástí všedního dne dětí předškolního věku a mají  vliv na jejich vývoj  

a socializaci.  Na to, zda, popřípadě kdy a do jaké míry by měla být v mateřských 

školách a zařízeních pro děti předškolního věku zařazena mediální výchova, už mezi 

odborníky neexistuje jednoznačný názor.

Například  podle Helgy Theunert  nemá smysl  před  šestým rokem věku dětí  nová 

média pedagogicky tematizovat a aplikovat aktivní práci s tak komplexními médii 

jako je počítač. Rozvoj skutečné mediální kompetence může začít až za předpokladu, 

že děti jsou schopny částečně samostatně s médii pracovat, což je v případě nových 

médií  právě kolem šesti  let  (viz  tabulka 1).  V té době děti  média vyhledávají  už 

z vlastního popudu, chtějí se samy v mediálním světě zorientovat a existuje u nich 

i motivace se systematičtěji v rámci mediální výchovy médii zabývat.47

Naproti tomu podle Norberta Neuße by se děti měly systematické mediální výchovy 

zaměřené na nová média účastnit už v předškolním věku. Už v té době jsou pro ně 

47 Theunert 2007, s. 105.
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totiž počítače zajímavé, a proto se potřebují zorientovat v mediálním a konzumním 

světě,  do  kterého  postupně  pronikají.  Neuß  argumentuje  širokou  nabídkou 

počítačových  např.  výukových  nebo  zábavních  programů  pro  děti,  které  mohou 

rozvíjet  jejich  kreativitu  a  samostatnost,  a  které  by neměly  být  výsadou  jen  dětí 

bohatších  nebo  „uvědomělejších“  rodičů,  ale  i  těch,  které  doma  nemají  přístup 

k počítači vůbec, popř. jejich práce s novými médii spočívá jen v používání herních 

konzol apod.48

Rozpor v názoru na to, jaký věk dětí je nejvhodnější pro zahájení mediální výchovy 

zaměřené na nová média,  je ale pravděpodobně jen zdánlivý,  může totiž spočívat 

v různém  pochopení  pojmu  mediální  kompetence  a  z toho  plynoucího  vymezení 

úkolů  mediální  výchovy (viz  kap.  2.3.1.).  Zatímco  pro  Helgu Theunert  znamená 

mediální výchova/zprostředkovávání mediálních kompetencí především tematizování 

obsahu  médií, Norbert  Neuß  pravděpodobně  považuje  za  začátek  předávání 

mediálních kompetencí už i asistenci při osvojování technických dovedností. To se 

může realizovat  už před šestým rokem věku a hlubší pochopení média,  o kterém 

hovoří Helga Theunert, na něj přímo navazuje.

Tyto názory proto lze shrnout konstatováním,  že před šestým rokem věku se děti 

seznamují s ovládáním média a osvojují si základní technické dovednosti nutné pro 

jejich používání. Kolem šestého roku potom mohou děti začít chápat hlubší mediální 

souvislosti a je proto možné začít s mediální výchovou, která už přesahuje předávání 

základních technických kompetencí.

4.4.2. Děti mladšího školního věku 6-9 let

Školní  děti  kolem  osmi  let  věku  už  jsou  schopny  s novými  médii  pracovat 

samostatně  a  postupně  se  rozšiřují  i  možnosti  jejich  aktivní  produkce  v nových 

médiích.  Díky rozvinutým  narativním schopnostem dovedou vytvářet  jednoduché 

hrané filmy (u mladších dětí  šlo jen o animace) a postupně se stávají i  aktivními 

tvůrci  internetového  obsahu,  popř.  produkují  obsah  pomocí  mobilních  telefonů.49 

48 Neuß 2006, s. 88.
49 Theunert 2007, s. 105.
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Kolem 9-10 let  se potom u dětí postupně rozvíjí abstraktní myšlení,  což je nutný 

předpoklad pro používání složitějších nových médií jako je především Internet.50

Způsob, kterým by pedagogové měli dětem zprostředkovávat právě kompetenci pro 

používání Internetu,  se přímo odvíjí  od toho,  jak děti  toto médium používají:  Při 

práci s nejmladšími dětmi je nutné mít na zřeteli, že při zacházení s Internetem budou 

pravděpodobně narážet překážky, které plynou z jejich věku a menší míře zkušenosti. 

Děti,  které  s Internetem  úplně  začínají,  mívají  v začátku  především  potíže 

s ovládáním webového  prohlížeče  a  zároveň  mohou  mít  problémy  s orientací  ve 

struktuře  webových  stránek.  U  dětí,  které  s pohybem  na  Internetu  už  určité 

zkušenosti mají, ovšem nemusí být rozdíl v úrovni používání tak zásadní, jak by se 

mohlo zdát. Děti, které už zvládají rutinně používat určitý prohlížeč a pohybovat se 

na  internetových  stránkách,  totiž  mohou  mít  problémy  s tím,  že  akce,  které  si 

nacvičily v jednom prohlížeči  nebo na některé  webové stránce,  neumějí  aplikovat 

v jiném prohlížeči,  resp.  složitější  struktuře  webové  stránky.  Potom  může  nastat 

spokojenost dítěte s tím, že ve známém prohlížeči nakonec vše „nějak“ funguje, aniž 

by  pochopilo  souvislosti  a  principy  tohoto  fungování.  Vědomý a  aktivní  přístup 

k funkcím programu by mu ale  pomohl  při  používání  neznámého  ale  podobného 

softwaru.51 Christiane Feil v této souvislosti zdůrazňuje, že Internet děti v tomto věku 

nevnímají jaké masové médium, ale jako strukturu. To, co tato struktura dítěti může 

nabídnout,  závisí  především  na  tom,  s jakou  šikovností  bude  dítě  tyto  obsahy 

odhalovat  a  jak  je  schopno  ovládat  hardware  a  software,  tj.  také  na  jeho 

instrumentálně-technických dovednostech.52 Pedagog by se při  mediálně-výchovné 

práci  s dětmi  mladšího  školního  věku  měl  snažit  zmírnit  komplexitu  média,  

tj. především počítače a Internetu, a používat pokud možno jednoduché programy 

(přesněji programy s jednoduchým ovládáním),  které děti snadno pochopí a jejich 

obsluha je nebude odvádět od obsahu.53 

U  dětí  bývá  obdivována  neohroženost  a  bezprostřednost,  se  kterou  přistupují 

k novým  médiím,  a  lehkost,  s jakou  si  osvojují  technické  postupy  pro  jejich 

používání.  Podle  Buermanna  jsou  děti  zvyklé  si  například  k počítači  neohroženě 

50 Schnorr 2007., s. 36.

51 Feil 2004, s. 145.

52 Feil 2004, s. 145-146.
53 Moser 1999, s. 28-29.
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sednout a neustálým zkoušením dosáhnout svého cíle.  Starší generace přistupuje  

k technice s logikou, kterou získala v průběhu života, a tu se na ni snaží aplikovat. 

Ne vždy je to ovšem efektivní, protože nové technologie fungují podle zcela nových 

principů, které se "světskou" logikou nemají nic společného. Děti naproti tomu jsou 

v tomto směru nepopsaný list, přistupují k novým technologiím hravě a nesnaží se na 

ně aplikovat logiku, kterou by si vybudovali dříve. Buermann se ovšem zároveň ptá, 

jestli tyto děti opravdu vědí, co dělají a proč to dělají. Podle něj k zodpovědnému 

přístupu k těmto technologiím nestačí jen intuice. Je nutné je používat vědomě a znát 

jejich  možnosti  a  rizika.  Zprostředkování  tohoto  vědomého  přístupu  k novým 

médiím je právě úkolem mediální výchovy.54

4.4.3. Děti ve věku 10-14 let

Děti  v tomto  věku  už  mají  plně  rozvinutou  dovednost  číst  a  psát  a  disponují 

instrumentálně-technickými  kompetencemi  nutnými  pro  používání  nových  médií. 

V tomto  období  se  tak  nová  média  stávají  jednou  ze  základních  součástí  života. 

Podle výsledků studie společnosti Gemius prováděné mezi českou mládeží ve věku 

12  –  17  let  v roce  2006,  se  85% zástupců  této  skupiny  považuje  za  intenzivní 

uživatele  Internetu  (tj.  používají  ho  každý  den)  a  98%  z nich  používá  mobilní 

telefon55. Tato skupina dospívajících proto představuje významný úkol pro mediální 

pedagogy.  Děti  staršího  školního  věku  jsou  pak  ideální  cílovou  skupinou  pro 

působení  mediální  pedagogiky,  protože  se  v tomto  věku přirozeně  zajímají  o  vše 

nové.56

Kolem  12.  roku  věku  jsou  dospívající  k používání  nových  médií  motivováni 

především potřebou  kontaktu  a  prezentování  své  osoby.  Tato  možnost  používání 

nových  médií  pro  komunikaci  hraje významnou  roli  v procesu  vytváření  identity 

dospívajícího.

Jak děti tohoto věku samy přiznávají,  nová média,  tj. Internet a mobilní  telefony, 

používají zejména pro hraní a chatování, ale i učení.57 V této době, tedy přibližně ve 

54 Buermann 2007, s. 169–171.
55 Bezpečnost dětí na internetu, 2006, s. 6 a 9.
56 Schatz 2003, s. 82.
57 Schatz 2003, s. 78.
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12 letech, je totiž u dětí již plně rozvinuté abstraktní myšlení, a tak jsou schopny 

chápat i hodnotu Internetu jako zdroje informací.58

S věkem  se  preference  při  používání  nových  médií  vyvíjejí.  Dospívající  kolem  

14. -15. roku věku vyhledávají kontakt a možnost sebeprezentace v prostředí nových 

médií dál, hry a komunikace jako cíl ale pro ně mají mírně menší význam, než jaký 

mají tyto možnosti pro mladší věkové skupiny.  Role těchto aspektů nových médií 

v životě dospívajících pak s věkem dále klesá.59

V období  mezi  12  a  14  lety  se  také  začínají  významně  projevovat  rozdíly  mezi 

chlapci a dívkami jak ve způsobu ovládání nových médií, tak také v obsahu, který 

vyhledávají (viz kap. 4.5.). Zároveň se začínají projevovat také sociální rozdíly, které 

jsou  patrné  především ve  vybavenosti  dětí  (přesněji  jejich  domácností)  počítači  

a v důsledku toho i v možnostech rozvoje kompetencí  a komunikace s vrstevníky. 

Z toho plynou rozdíly ve způsobu zacházení s novými médii  (především počítači  

a  Internetem)  v různých  sociálních  skupinách,  což  může  být  počátkem  vzniku 

digitální propasti mezi jednotlivými skupinami (viz kap. 2.2.2.). Jak potvrzuje Ulrike 

Wagner,  existuje  souvislost  mezi  sociálním  původem  uživatele  a  způsobem 

používání Internetu a počítačů. Podle stupně vzdělání se liší míra samostatnosti při 

používání  Internetu.  Sociální  vydělení  lze  pozorovat  také  ve virtuálním prostoru  

a internetových strukturách, jako jsou komunikační fóra apod. Proto dospívající, kteří 

mají větší bariéry v přístupu k novým technologiím než jejich vrstevníci a zároveň 

jsou  znevýhodnění  tím,  že  jim  nejsou  předávány  příslušné  kompetence,  jsou 

předurčeni  k dalšímu  znevýhodňování  v prostředí  nových  médií,  protože 

mechanismy sociální inkluze a exkluze podle Wagnerové existují i ve světě on-line.60

4.4.4. Dospívající ve věku 15-19 let

Tato věková skupina dospívajících již je schopna nová média používat s konkrétním 

předem  zřejmým  cílem.  Podle  vlastního  vyjádření  dospívající  v tomto  věku  už 

nepoužívají například Internet a počítač primárně jako médium pro hraní her nebo 

navazování  kontaktů  jen  pro  zábavu.  Internet  jim  slouží  především  jako  zdroj 

58 Moser 2000, s. 19.
59 Moser 2000, s. 21.
60 Wagner, 2005, s. 227-228.
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informací  a  dat,  počítač  používají  pro  psaní  textů.  Prostřednictvím  Internetu  pak 

udržují kontakty především v rámci své sociální sítě.61

Významným prvkem nových médií, který dospívající mezi 15. a 19. rokem s oblibou 

využívají, je možnost prezentace vlastní osoby. Podle Buermanna mladí v této době 

velice  rádi  odkazují  na  vlastní  internetové  stránky.  Nejčastějším  motivem  pro 

vytváření  takových  stránek je  podle  něj  snaha  o  získání  pozornosti,  přičemž její 

důležitou součástí bývá platforma pro zveřejňování názorů návštěvníků stránky na 

její obsah a na osobu jejího majitele. Často ale mladí lidé tvorbu stránek nedokončí, 

zřídka ji aktualizují,  popř. nenabízejí nic zajímavého, co by ostatní zaujalo. Podle 

Buermanna sami mladí navštěvují především komerční a zábavní servery a osobní 

stránky  přitahují  jejich  pozornost  především  možností  pobavit  se  na  účet  jejich 

majitele.  Úspěšné,  tj.  hojně navštěvované a také živě komentované bývají  osobní 

stránky těch, kteří zveřejňují např. zajímavé glosy a nové nevšední informace. To by 

podle  Buermanna  mělo  být  také  výzvou  pro  mediální  výchovu,  která  by  měla 

mladým  zprostředkovat  schopnost  takové  obsahy  v rámci  prezentace  své  osoby 

nabídnout.62

U dospívajících nad 15 let je užívání nových médií značně ovlivněno konvergencí 

médií.  Přístup mediálních pedagogů k této věkové skupině proto může ztratit  svůj 

efekt tím, že se zabývají jednotlivými konkrétními médii, dospívající se ale pohybují 

v celém mediálním světě a jednotlivá média od sebe neoddělují.

4.5. Specifika v přístupu k novým médiím u chlapců a dívek

Při  mediálně-pedagogické  práci  s dospívajícími  je  třeba  zohlednit  i  specifika 

uvažování,  potřeb, způsobů a motivů používání nových médií,  která se projevují  

u chlapců a dívek.

Oblasti, ve kterých se tato specifika nejvýrazněji projevují, jsou:

• Preferované služby nových médií

Ve srovnání s chlapci mají dívky větší potřebu komunikovat se svým okolím a jsou 

proto  ve  všech  obdobích  dospívání  častějšími  návštěvnicemi  komunikačních 

61 Schatz 2003, s. 78.
62 Buermann 2007, s. 53-56.
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platforem (umožňujících  především chat)  než  chlapci.  Zároveň  se  k chatu  častěji 

uchylují v případě, že nejsou spokojeny se svým sociálním zázemím (viz kap. 5.2.). 

Naproti  tomu  chlapci  častěji  využívají  především  Internet  jako  zdroj  informací  

a vyhledávají tam např. ovladače k novému hardwaru apod.63

Dívky  zároveň  častěji  využívají  možnosti  proměny  identity  v komunikačním 

prostředí k tomu, aby prezentovaly obraz sebe samých takový, jaký by si ho samy 

představovaly  (viz  kap.  5.1.2.1.1.).  Podle  Tanji  Schatz  jim  to  může  pomáhat 

konfrontovat  se  s účinky  tohoto  chování  dříve,  než  by  ho  aplikovaly  v reálné 

komunikaci.64

• Technické kompetence

Podle dřívějších zkoumání se liší i způsob, kterým si obě pohlaví osvojují ovládání 

nových technologií.  Podle zkušeností se skupinami dětí a mladistvých,  ve kterých 

pracovali chlapci a dívky společně, dívky přistupovaly k počítačům především jako 

k  nástroji  a  byly  velmi  cílevědomé  a  zaměřené  na  konkrétní  výsledek.  Chlapci 

naproti  tomu bez hlubokého přemýšlení  spíše zkoušeli,  co je a není možné.  Tuto 

teorii ovšem poněkud vyvrací projekt "Giesinger Mädchentreff", který dokázal, že 

dívky se v uzavřené skupině, tj. jen dívky mezi sebou, zbavují studu a chovají shodně 

jako chlapci a rovněž používají především tzv. metodu try-and-error.65

63 Schatz 2003, s. 80.
64 Schatz 2003, s. 82.

65 Moser 2003, s. 11.
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5. Problematiky nových médií, které by měla mediální výchova zpracovávat

Při popisu vlivu nových médií na společnost a na jednotlivce se vychází z dvojího 

pohledu na tyto vlivy: nová média jednak představují určitá nebezpečí, zároveň ale 

nabízejí  i  své  možnosti.  Stejně  by  k  novým  médiím  měla  přistupovat  mediální 

výchova a z toho vyplývají i její základní úkoly:

• upozorňovat na nebezpečí spojená s užíváním nových médií, učit, jak se před 

nimi  účinně  chránit,  zmírňovat  negativní  účinky  nových  médií  na  děti  

a dospívající

• představovat možnosti nových médií a učit jejich efektivnímu užívání

(Vzhledem  ke  komplexitě  fenoménu  nových  médií  by  ale  další  kategorizace 

mediálně-výchovných  témat  podle  rizik  a  možností  byla  v této  práci  nepřesná  

a zavádějící. Následující vymezení problematik, které by měly být tématem mediální 

výchovy, proto z této bipolarity nevychází.)

V názorech na to, čemu přesně by se měla věnovat mediální výchova zaměřená na 

nová média (tj. které aspekty nových médií  by měly zůstat součástí informatiky,  

a  které  by  naopak  měly  být  tematizovány  z hlediska  jejich  sociálních  konotací), 

neexistuje  jednoznačná  shoda.  Tyto  oblasti  vlivu  mediální  výchovy  nejsou  nijak 

exaktně  definovány  a  i  ti  mediální  pedagogové,  kteří  se  snaží  problematiky 

„novomediální“  výchovy  definovat,  často  pro  tato  vymezení  používají  rozdílná 

kritéria. Komplexní a zároveň konkrétní výčet oblastí nových médií, které by měly 

být tématem mediální výchovy,  přináší Uwe Buermann. Fenomény nových médií, 

kterými by se pod něj měla mediální výchova zabývat, jsou:

• dosažitelnost

• možnost účastnit se komunikace – nová média jako komunikační platforma

• nové sociální vazby

• Internet jako zdroj informací - nutnost odlišit relevanci

• svoboda projevu vs. anarchie projevu

• vztahy - pocit oblíbenosti vs. opravdové vazby
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• zdravotní dopady66

Na  základě  tohoto  Buermannova  obecného  vymezení  a  s ohledem  na  konkrétní 

oblasti  působení  nových  médií,  které  jsou  v diskursu  o  možnostech  mediální 

výchovy  diskutovány67,  má  tato  část  práce  za  cíl  přiblížit  jevy,  které  by  měla 

mediální  výchova  v souvislosti  s novými  médii  tematizovat,  a  nastínit  způsoby 

zpracování těchto témat. Členění jednotlivých fenoménů a jevů je přibližné a slouží 

jen pro snazší orientaci, jakákoliv kategorizace silně konvergovaného světa nových 

médií totiž nemůže být zcela přesná.

5.1. Komunikace v nových médiích z hlediska mediální výchovy

Hlavním  a  zároveň  nejširším  polem,  na  kterém  nová  média  ovlivňují  život 

společnosti  (a  tím  se  stávají  i  zásadním  pedagogickým  tématem),  je  sféra 

komunikace. Kontakt a vztahy lze navazovat a udržovat prostřednictvím mobilního 

telefonu, kterým je vybaveno téměř 90% české populace ve věku nad 15 let68.  V naší 

společnosti  tak  jde  o  stěžejní  technologii  používanou  pro  komunikaci  s okolím. 

K základním možnostem mobilních telefonů se připojují i další např. zábavní funkce, 

mobilní  telefony ale  především silně  konvergují  s dalšími  novými  médii  –  jejich 

prostřednictvím je např. možné se připojit k Internetu a využívat tak veškerých jeho 

služeb a vlastnosti  a možnosti  těchto světů se tak propojují.  Psychosociální  jevy, 

popřípadě možnosti a rizika, které především tato internetová komunikace přináší, se 

tak  v různé  míře  objevují  u  všech  forem komunikace.  Následující  kapitoly  proto 

uvažují o Internetu a mobilních telefonech jako o jedné sféře komunikace v nových 

médiích, ve které se projevují stejné fenomény.

66 Buermann 2007
67 Buermann, Schorb, Warkus, Baacke.
68 Factum Invenio 2008.
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5.1.1. Internetová komunikace

5.1.1.1. Elektronická pošta

Základní  a  původní  formou  komunikace,  kterou  Internet  začátkem  90.  let  svým 

uživatelům nabídl, je psaná elektronická komunikace. Ovládání e-mailové schránky 

patří dnes k základním dovednostem každého člena moderní společnosti. Umožňuje 

neformální komunikaci s jedním nebo více uživateli a do určité míry plní i funkci 

oficiální korespondence. Největším rizikem této formy komunikace je hrozba úniku 

citlivých informací daná možností přístupu cizích osob k soukromé e-mailové poště. 

Tematizace těchto oblastí, tj. možností a rizik této komunikace, je primárně úkolem 

informatiky  (jak  je  to  také  zakotveno  v českém RVP).  Její  úlohu může  mediální 

výchova  doplňovat,  např.  prací  s e-mailem  u  mladších  dětí,  tematizací  rizik 

spojených  používáním  elektronické  pošty  a  zasvěcením  do  internetové  etikety 

(netikety),  která  by  se  měla  při  používání  elektronické  pošty  uplatňovat  

(viz kap. 5.1.3.).

5.1.1.2. On-line komunikace v prostředí Internetu/chat

On-line  komunikace  neboli  chat  probíhá  vždy v reálném čase  a  může  mít  formu 

psanou, popřípadě je možné přenášet i zvuk a obraz. 

Původní  on-line  chat  je  závislý  na  serveru,  na  který  se  uživatelé  chatu  pod 

přezdívkami  (nicky)  libovolně  přihlašují  a  navštěvují  různé  chatovací  místnosti. 

Příspěvky poslané  do  těchto  auditorií  se  automaticky zobrazují  všem účastníkům 

diskuse. Některé chatovací servery umožňují tzv. šeptání, tj. soukromou komunikaci 

skrytou ostatním účastníkům diskuse. Tato původní chatová forma komunikace se 

vyznačuje  vysokou  mírou  anonymity  uživatelů,  účastníci  diskusí  se  mezi  sebou 

většinou reálně neznají.

Dnes častější  variantou  chatu je služba známá jako instant  messaging,  která není 

závislá na serveru. Nejznámějšími aplikacemi tohoto typu jsou např. ICQ nebo MSN. 

Tyto  služby umožňují  aktivněji  určovat partnery v komunikaci,  vzhledem k mírně 

složitější registraci k těmto aplikacím (jejich používání je většinou spojeno s instalací 

programu a vytvořením vlastního profilu) je komunikace poněkud závaznější a míra 

anonymity je v této komunikaci na rozdíl od původních chatovacích serverů nižší. 
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Některé  skupiny  uživatelů  pak  tyto  služby  používají  takřka  výhradně  pro  snazší 

komunikaci s přáteli, které znají z reálného života.

Chat, tzn. možnost v reálném čase komunikovat s dalšími uživateli, je možné rozšířit 

takřka kamkoliv do internetového prostředí. Chat tak je implementací většiny on-line 

her,  je  součástí  některých  p2p  sítí,  je  na  něm  založena  komunikace  také  ve 

virtuálních světech jako je např. Second Life. Do těchto prostředí se tak přenášejí  

i fenomény s touto komunikací spojené.

Chatovací  služby jsou mnohdy doplněny o možnost  přenosu zvuku a v některých 

případech i videa. Z původní psané komunikace se tak stává internetová telefonie.

Tanja  Schatz  se  hlouběji  zabývala  chováním  dospívajících  v chatovacích 

platformách.  Výsledky  její  studie  potvrdily  obecný  názor,  podle  kterého  je  chat 

oblíbený především u dívek. Ty jsou jednak komunikativnější a v době dospívání se 

mnohem více potřebují konfrontovat s okolím, zároveň ale častěji používají chat jako 

prostředí,  ve  kterém  mohou  zkoušet  různé  role  a  hry  s  vlastní identitou.  Podle 

výsledků studie Tanji Schatz dospívající používají chat nejčastěji jako platformu, ve 

které  navazují  kontakt  s opačným  pohlavím,  flirtují  apod.  Ačkoli  se  touha  po 

komunikaci včetně té chatové připisuje hlavně dívkám, ukazuje se, že mezi chlapci 

má chatová komunikace významnou roli při upevňování vlastní identity. Jak Tanja 

Schatz ke svému výzkumu doplňuje, chlapci nemají v reálné komunikaci přibližně 

do svých 16 let příliš mnoho možností komunikovat se svými vrstevníky stejného 

pohlaví, a s děvčaty je pro ně osobní slovní konfrontace kvůli klíčící sexualitě také 

složitá.  Chatová komunikace je proto pro ně možností,  jak se vypořádat  s vlastní 

osobností prostřednictvím komunikačního partnera.69

Chatování  v jakékoliv  formě  je  z mediálně-výchovného  hlediska  nejvýznamnější 

formou  internetové  komunikace,  která  zásadně  ovlivňuje  sociální  život  dětí  

a především dospívajících. Nejrizikovějšími jevy, které s tímto druhem komunikace 

souvisejí  a  které  by  měla  mediální  výchova  tematizovat,  jsou  eskapismus  

(viz kap. 5.2.), závislost (viz kap. 5.3.), a riziko při komunikaci s neznámými lidmi 

(viz  kap.  5.1.2.2.).  Při  chatové  komunikaci  by  se  měly  také  uplatňovat  principy 

etikety (viz kap. 5.1.3.).

69 Schatz 2003, s. 82.
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5.1.1.3. Sociální weby

Stále oblíbenější komunikační platformou dětí a dospívajících jsou sociální  weby, 

které po registraci umožňují vytvoření vlastního profilu/webové stránky. Na nich je 

potom možné  zveřejňovat  informace  o  své  osobě,  vlastní  texty,  fotografie,  videa 

apod. V rámci těchto sociálních sítí  mohou dospívající  komunikovat jak se svými 

reálnými  přáteli,  tak  i  se  zcela  neznámými  lidmi.  Mezi  tyto  sociální  weby patří 

například  služby  MySpace70 nebo  Facebook71,  které  jsou  využívány  více  pro 

komunikaci s přáteli známými z reálného života72, paralelně s nimi ale existují služby 

především  seznamovacího  charakteru,  jako  jsou  například  v českém  prostředí 

rozšířené  Lidé73 nebo  líbím  se  ti.cz74.  Právě  tyto  služby  jsou  svým  snadným 

přístupem k profilům uživatelů  rizikovější  než  výše  zmíněné  sociální  weby,  a  to 

především  vzhledem  k rizikům  plynoucím  z komunikace  s neznámými  lidmi  

(viz kap. 5.1.2.2.).

5.1.2. Specifické jevy komunikace v nových médiích

5.1.2.1. Virtuální vztahy

Mediální  pedagogové,  jak  již  bylo  zmíněno,  neuplatňují  příliš  ostré  kontury  při 

kategorizaci  jednotlivých  nových  komunikačních  technologií  a  jejich  vlastností 

důležitých například pro mezilidskou komunikaci. Na celé prostředí Internetu se tak 

dívají jako na virtuální svět, který je ale součástí mediálního prostředí a tvoří proto 

také součást života společnosti. Virtuální a reálný svět neexistují samostatně vedle 

sebe, virtuální svět patří do reálného světa jako jedna z jeho částí.75

Virtuální  světy,  jak  jsou  mediálními  pedagogy  chápány,  představují  široké 

komunikační  a  interakční  možnosti.  Prostřednictvím  nových  komunikačních 

technologií  je možné se seznamovat,  komunikovat,  navazovat a pěstovat vztahy. 

Z pohledu mediálních pedagogů to představuje potenciál pro získávání zkušeností, 

70 viz http://www.myspace.com. 
71 viz http://www.facebook.com. 
72 Schatz 2003, s. 70.
73 viz http://www.lide.cz/.
74 viz http://libimseti.cz/.
75 Theunert, Eggert, 2003, s. 10.
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které mohou rozšířit dosavadní poznatky načerpané v reálném světě. Při kritickém 

pohledu na tyto možnosti je zřejmé, že tyto nové formy komunikace se vyznačují 

vlastnostmi, které představují jak šance, tak rizika:

Základní  charakteristikou  platnou  pro  komunikaci  v nových  médiích  je  možnost 

zachovat si vysokou míru anonymity. Podle Helgy Theunert a Susanne Eggert může 

být  komunikace  prostřednictvím  těchto  digitálních  médií  díky  své  anonymitě 

obohacující  a  doplňovat  tak  běžnou  reálnou  komunikaci.  Anonymita  ve  virtuální 

komunikaci totiž například snižuje práh, kdy lidé prolamují různá tabu, a je možné 

tak  otevírat  témata,  která  by  v běžné  komunikaci  vůbec  nepřipadala  v úvahu. 

Zároveň je díky anonymitě  snazší případně vyhledat pomoc v obtížných životních 

situacích,  ať už jde o nemoci,  závislosti,  anebo otázky např. sexuality.  To potom 

zpětně podporuje schopnost navazovat kontakt i v běžném životě.76 S anonymitou, 

kterou nová média nabízejí,  souvisí  i  v porovnání s reálnou komunikací podstatně 

snazší navazování vztahů. „Protože se v kyberprostoru nemůžeme navzájem vidět, 

pohlaví, věk, národnost a vzhled jednotlivých osob je znám, jen pokud si dotyčná 

osoba  přeje  tyto  údaje  zveřejnit.  Lidé,  kteří  vždy například  kvůli  postižení  hůře 

navazovali přátelství, zjišťují, že virtuální společenství k nim přistupuje tak, jak si to 

sami vždycky přáli: jako k myslitelům, šiřitelům nápadů, jako k bytostem s pocity, 

ne  jen  jako  k tělům určitého  vzhledu,  určitého  způsobu chůze  a  mluvení77.“  Pro 

dospívající,  kteří  v problematickém  období  trpí  svým  vzhledem  a  pocitem 

nedokonalosti,  tak  nová  média  představují  možnost  osvojit  si  komunikaci 

s vrstevníky a částečně získat sebevědomí. Jak ovšem upozorňuje Buddenmeier, tato 

komunikace je problematická v případě, že představuje náhradu za schopnosti, které 

člověk sám nemá rozvinuté,  popřípadě za možnosti,  které člověk nemá v běžném 

životě78. Anonymní prostředí komunikace v nových médiích představuje riziko, že 

tyto  komunikační  procesy  jednotlivec  nebude  schopen  konfrontovat  s reálným 

životem, a pak se může tato virtuální komunikace zdát atraktivnější než reálná79.

Díky anonymitě, kterou se komunikace v nových médiích vyznačuje, je tento kontakt 

také  podstatně  méně  závazný,  než  reálná  komunikace.  Podle  Rheingolda  se  tím 

76 Theunert, Eggert, 2003, s. 10.
77 Rheingold 1994, s. 41.
78 Buddenmeier 2000, s. 91.
79 Theunert, Eggert 2003, s. 9.
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významně zvyšuje pravděpodobnost najít si přátele: „Virtuální komunity, to je totiž 

způsob, jak se setkat s lidmi, aniž by se muselo určit, jestli se tento sociální kontakt 

má dále rozvíjet nebo ne. Obojí je totiž možné: setkat se druhými lidmi a zároveň si 

udržet odstup.“ 80 Jak doplňuje Buddenmeier, právě toto je základním požadavkem 

dnešního  člověka.  Chce  zároveň  společnost  i  odstup,  aby  mohl  rozvíjet  svou 

svébytnost.  Ve  skutečném  světě  vedou  tyto  dva  protichůdné  požadavky  často  

k dilematu, ve virtuálním světě je dilema vyřešeno, a i z toho plyne nadšení z tohoto 

druhu komunikace. 

"Ve virtuálním světě jsou problémy se sociálním zařazením odstraněny, aniž by bylo 

nutné  uplatnit  sociální  schopnosti."81 Podle  Buddemeiera  to  na  začátku  vzbuzuje 

nadšení, které ale postupně vystřídá rozčarování. Reálná komunikace, ve které jsou 

tyto  sociální  schopnosti  nutné,  se  totiž  potom může jevit  o  to  těžší,  což přispívá 

k tendenci trávit volný čas ve zvýšené míře právě ve virtuálním světě.82

Mluvíme-li v souvislosti s komunikací v nových médiích o vztazích, nutno dodat, že 

podle názoru některých mediálních pedagogů se v tomto prostředí o vztahy v pravém 

slova  smyslu  ani  nejedná.  Podle  Uwe  Buermanna  je  motivací  pro  vyhledávání 

komunikace  v prostředí  nových  médií  snaha  získat  pozornost  a  navodit  si  pocit 

oblíbenosti: Internet je podle Buermanna platforma, která jedinci nabízí pocit, že je 

ostatními přijímán, dostává svou dávku pozornosti, kterou každý z nás potřebuje.83 

Buermann upozorňuje na to, že pro komunikaci ve virtuálních světech není podstatná 

pevná mezilidská vazba,  ale  oblíbenost.  Jedinci,  kteří  se snaží ve virtuální  realitě 

zapůsobit, usilují především o vysoký rating u ostatních uživatelů a tím si posilují 

vlastní sebevědomí. Se vztahy, jak je známe z reálného života, to pak nemá mnoho 

společného.84

5.1.2.1.1. Změny identity

80 Rheingold 1994, s. 41.
81 Buddenmeier, s. 91.
82 Buddenmeier 2000, s. 91.
83 Buermann 2007, s. 134.
84 Buermann 2007, S. 139.
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S navazováním  vztahů  v prostředí  Internetu  popř.  prostřednictvím  jiných 

elektronických médií (jako jsou např. mobilní telefony) úzce souvisí fenomén změny 

identity.

Jde o častý a oblíbený prostředek zábavy těch, kteří v nových médiích komunikují. 

Ve většině případů jsou takové proměny spíše hrou a končí proto nevinně, změna 

identity ale může být i záměrná s určitým cílem, a to pak může pro účastníky této 

komunikace představovat určité nebezpečí (viz kap. 5.1.2.2.).

Podle odborníků ale běžná změna identity (tzn. ne s cílem ublížit) při komunikaci na 

Internetu  nepředstavuje  nic  patologického,  je  často  i  nevědomá,  a  může  dokonce 

přispívat k rozvoji osobnosti a vlastní identity. Oblíbená a často využívaná možnost 

vytváření  smyšlených  identit  („Identitäts-Hopping“)  tak  může  přispět  

i k sebepoznání. Jak potvrzuje Ulrike Wagner, pravidelné chatování je často spojeno 

s vytvářením stabilní,  trvalé a důvěryhodné identity,  což není jednoduchý proces  

a klade vysoké nároky na vyrovnání se s vlastní osobností.85

Podle autorek Helgy Theunert a Susanne Eggert je možné ve virtuálních chatovacích 

a  herních  prostředích  s pomocí  jednoho nebo  více  vytvořených  charakterů  získat 

zcela nové zkušenosti. „Tyto vytvořené charaktery mohou být podobné skutečnému 

vlastnímu  charakteru,  mohou  ale  rozvíjet  (idealizovat)  nebo  potlačovat  některé 

skutečné  stránky charakteru.  Díky tomu je  možné si  vyzkoušet  rozdílné  způsoby 

přemýšlení  a jednání a  komunikační  a vztahové vzorce,  aniž  by byla  dána všanc 

vlastní  osobnost.  Je  možné  se  pohybovat  v bezpečném  prostředí,  ve  kterém  je 

zachována  anonymita.  Hry  s proměnou  identity  umožňují  také  virtuálně  měnit 

pohlaví a zažít tak, s jakými rozdíly v různých kontextech okolí reaguje na chlapce 

a dívky/ženy a muže, a s jakými komunikačními vzorci popř. předsudky se opačné 

pohlaví  setkává.  Tato zkušenost by v realitě  byla  dosažitelná jen těžko,  popř.  jen 

s velkým nasazením. Především pro dospívající v pubertě, tedy ve vývojové fázi, kdy 

je hledání vlastní identity zvlášť intenzivní,  je vzrušující sledovat,  jaké účinky na 

okolí mohou mít různé projevy osobnosti.“ Pozitivní účinek těchto her s identitou se 

podle Helgy Theunert projevuje v sebereflexi a poznání vlastní osobnosti.86

85 Wagner 2005, s. 228-229.

86 Theunert, Eggert 2003, s. 8-9
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Zároveň ale mohou tyto hry s identitou představovat určité riziko pro jedince a jeho 

reálný  život,  a  to  v případě,  že  tyto  zkušenosti  nejsou  konfrontovány  s reálným 

životem a  využity  v něm,  ale  místo  toho se  stane  vzniklá  virtuální  existence  pro 

dotyčného atraktivnější než reálná. Potom hrozí velké nebezpečí úniku do virtuálního 

světa. Závislost, která může následovat, se pak dotýká reálného života postiženého 

i jeho okolí (viz kap. 5.2. a 5.3.).

Ve výzkumu Tanji Schatz zmiňovaném v kap. 5.1.1.2. se k tomu, že při komunikaci 

v nových  médiích  občas  mění  svou  identitu,  přiznali  i  ti  dospívající  (především 

dívky),  jejichž  rodinné zázemí  bylo  jimi  samotnými  hodnoceno jako uspokojivé  

a i jejich chování v prostředí chatu nebylo nijak rizikové. Jako motivaci uvedli touhu 

prezentovat se takoví, jací by jednou chtěli být. To potvrzuje teorii o tom, že občasná 

hra  s identitou  může  přispívat  k rozvoji  vlastní  reálné  identity  a  nemusí  pro 

dotyčného představovat významné riziko.

Jak  zároveň  z toho  výzkumu  vyplývá,  problematická  může  být  hra  s identitou  

u dospívajících se slabším rodinným zázemím, tj. u těch, kteří se ve výzkumu sami 

označili  jako  nedostatečně  podporováni  svými  rodiči.  Na  pozadí  nejistoty 

dospívajících  totiž  pro ně  toto  zkoušení  možností  sebeprezentace  a  proměny rolí 

získává na významu. Sociální  přání a představy,  které tito dospívající vkládají do 

virtuálních  kontaktů,  v sobě  mohou  skrývat  nebezpečí  rozvoje  nerealistických 

představ, které mohou vyústit v další frustrující sociální zkušenost.87 

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Vzhledem  k  atraktivním  možnostem,  které  nové  formy  komunikace  v prostředí 

nových médií představují, není rozhodně vhodné snažit se tuto komunikaci primárně 

regulovat nebo ji dokonce zakazovat. Úkolem mediální výchovy je zprostředkovat 

schopnost  uvědoměle  tyto  možnosti  využívat.  Významná  je  při  tom konfrontace 

reálné  a  vytvořené  identity,  popř.  reálné  komunikace  a  komunikace  v prostředí 

nových médií. Důležitá je také možnost si komunikaci v pozměněné identitě osobně 

vyzkoušet. Jedinec je pak schopen lépe rozpoznat situace, kdy v prostředí Internetu 

komunikuje s někým s pozměněnou identitou.

87 Schatz 2003, s. 79-80.
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Možnosti zpracování

Tematizace této problematiky je možná:

• vytvořením změněné identity podle vlastních představ a komunikací  v této 

identitě v chatovacím prostředí, které také se změněnými identitami používá 

celá třída/skupina, následnou konfrontací reálných a nových identit

• diskusní nebo jinou konfrontací života změněných identit s reálným životem, 

definováním  výhod  a  nevýhod  těchto  životů,  definováním  cílů  v reálném 

životě a v životě změněné identity a cest k jejich dosažení

5.1.2.2. Rizika komunikace s neznámými lidmi

V prostředí Internetu je velmi snadné navázat komunikaci se zcela neznámými lidmi, 

díky vysoké míře anonymity je tato možnost charakteristická především pro prostředí 

chatovacích platforem. Vedle výhod, které taková komunikace nabízí (seznamování 

se bez předsudků plynoucích například ze vzhledu, uvolněná komunikace apod.), tato 

anonymita představuje významné riziko. Stejně jako v běžné populaci, i v prostředí 

služeb  umožňujících  on-line  komunikaci  se  pohybují  lidé  s kriminálními  

a  deviantními  sklony.  Ti  pak  mohou  takovou  komunikaci  využívat  k získávání 

informací  o  lidech,  kteří  by  se  případně  později  mohli  stát  obětí  jejich  činů, 

navazovat s nimi kontakt a tím je potenciálně ohrožovat.

Zvlášť ohroženou skupinou uživatelů nových médií jsou nejmenší děti, tj. děti od  

8 let věku, kteří jsou již schopni bez větších problémů používat nové komunikační 

kanály, přitom ale k novým médiím a komunikaci v nich přistupují s naivitou vlastní 

jejich  věku.  Podle  Stefanie  Krauel,  jedné z realizátorů  projektu  Seitenstark-Chat  

(viz kap. 6.1.8.), je překvapivé, jak otevřeně děti k internetové komunikaci přistupují 

a jak snadno v jejím rámci navazují vztahy, které velmi brzy označují za přátelské. 

Potvrzují to i výsledky výzkumu, který v roce 2006 v rámci projektu Safer Internet88 

prováděla  společnost  Gemius89.  Studie  se  zabývala  způsobem používání  Internetu 

dětmi  mezi  12  a  17  lety.  Podle  výsledků  tohoto  šetření  velká  část  dětí  více  než 

jednou sdělila neznámému člověku v prostředí Internetu své osobní údaje. 91 % dětí 

88 viz http://www.saferinternet.cz/.
89 Bezpečnost dětí na internetu, 2006
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několikrát  odeslalo  svou  e-mailovou  adresu,  79%  dětí  svou  fotografii  a  

72% několikrát poslalo své telefonní číslo. 49% dětí pak více než jednou sdělilo svou 

domácí  adresu.  Děti  jsou si  přitom vědomy nebezpečí  sdělování  těchto informací 

cizím osobám, 74% procent z nich považuje posílání osobních údajů za určitě nebo 

poněkud  nebezpečné.  Velký  rozdíl  pak  nastává  v přístupu  k osobním  setkáním 

s lidmi  potkanými  na  Internetu.  Za  určitě  nebo  spíše  nebezpečné  taková  setkání 

považuje 49% dětí. Pro 32% dětí pak taková setkání určitě nejsou nebo spíše nejsou 

nebezpečná (výtah z výsledků výzkumu viz příloha 6).

Z těchto  výsledků  vyplývá  rozdíl  mezi  teoretickým  vnímáním  nebezpečí  

a skutečným posouzením konkrétní situace. Děti jsou si totiž poměrně dobře vědomy 

nebezpečí,  které  jim v prostředí  Internetu  při  odesílání  osobních  informací  cizím 

lidem hrozí. Osobu, se kterou se na Internetu seznámily, ale již nepovažují za cizí, 

ale  za  někoho  známého  a  blízkého,  kdo  není  nebezpečný.  Potvrzují  to  i  slova 

Stefanie  Krauel,  která  se  v rámci  projektu  Seitenstark-Chat  každý  den  setkává 

s případy dětí, které velice ochotně sdělují své osobní informace lidem, které potkaly 

v chatu. Jsou-li napomenuty, vždy argumentují tím, že vědí o teoretickém nebezpečí, 

podle nich to ale není jejich situace, protože dotyčného například po několikadenní 

komunikaci podle svých slov dobře znají.

Cílenou snahu o navázání  kontaktu,  tj.  situaci,  kdy se  někdo cizí  vytrvale  snažil 

v chatovací místnosti nebo jinde na Internetu s dětmi hovořit, během posledního roku 

zažilo  43% českých  dětí.  Výzvu k osobnímu setkání  pak  během posledního  roku 

zažilo 66% dětí, z toho v 62% potom k osobnímu setkání skutečně došlo.90

Jak  z výsledků  studie  společnosti  Gemius  vyplývá,  pravděpodobnost  úspěchu  při 

snaze získat kontaktní informace o dětech a setkat se s nimi osobně je velmi vysoká. 

Jak je také zřejmé, hrozícího nebezpečí jsou si děti sice vědomy, v tomto směru tedy 

osvěta působí relativně dobře, problémem je ale důvěra a spoléhání dětí na intuici při 

posuzování  partnera  v komunikaci  a  na  dobu,  který  vzájemnou  komunikací  po 

Internetu strávili. Odhalené případy deviantů ze Spolkové republiky Německo, kteří 

se  s konkrétními  úmysly  snažili  kontaktovat  děti  prostřednictvím  Internetu,  ale 

dokazují,  že  právě  tito  nejnebezpečnější  lidé  bývají  v komunikaci  s dětmi  velmi 

90 Bezpečnost dětí na internetu, 2006, s. 7.
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vytrvalí, několik měsíců s dětmi komunikují o tématech, která jsou pro děti zajímavá, 

postupně a opatrně o nich zjišťují informace a získávají si jejich důvěru91.

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Vzhledem  k výsledkům  výzkumu  společnosti  Gemius  a  zkušenostem  z projektu 

Seitenstark-Chat  má  mediální  výchova  ve  vztahu  k nebezpečím  vyplývajícím 

z komunikace  s neznámými  lidmi  jednoznačný  úkol:  upozorňovat  na  nebezpečí 

spojená se sdělováním osobních informací a především zprostředkovávat povědomí 

o širokých možnostech pozměňovat a skrývat skutečnou identitu (včetně skutečného 

věku  či  pohlaví).  Vzhledem  k pozitivním  stránkám  komunikace  s cizími  lidmi  

a  k jejímu rozšíření  a oblibě není  namístě  snažit  se  tento  druh interakce  potlačit. 

Důležitá je tematizace problému přiměřeně věku dětí – u mladších dětí např. formou 

příběhů, u starších dětí  diskusí o pro a proti  setkání s lidmi známými z Internetu, 

vysvětlení možností minimalizace rizik (informování rodičů a přátel o plánovaném 

setkání, setkání ve větší skupině a na veřejném místě apod.).

Možnosti zpracování

Výše zmíněná tematizace je možná formou:

• diskusí, panelových diskusí, vyprávěním pedagoga apod.

• aktivní mediální tvorbou – vytvářením tematických webových stránek nebo 

prezentací výsledků vlastních rešerší k tématu

• hrou  na  změny  identit  v připravené  chatovací  místnosti  a  následné 

vyhodnocování

5.1.2.3. Zveřejňování osobních informací

S problematikou komunikace s neznámými lidmi a uvádění osobních informací úzce 

souvisí  i  pole  možností  prezentací  informací  o  sobě  na  Internetu.  Zvláště  mezi 

dospívajícími je velmi oblíbené vytváření osobních webových stránek, kde mohou 

91 Krauel, osobní sdělení [2007-07-12].
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jejich  autoři  zveřejnit  v podstatě  cokoliv,  od  textu  přes  fotografie  po  videa. 

Technicky jednodušší  ale  podobně funkční  variantu  pro prezentaci  těchto  obsahů 

nabízejí  dnes  rozšířené  sociální  weby  typu  Facebook,  pro  zveřejnění  osobních 

informací  ale  nabízí  prostor  např.  i  profily  různých  komunikačních  nebo 

seznamovacích služeb a webů. Často v jejich rámci lidé uvádějí celé jméno, datum 

narození, město nebo celou adresu a další doplňující informace. Sociální weby pak 

jsou pro představení vlastní osoby určené primárně, v rámci osobní stránky je možné 

prezentovat takřka neomezené množství fotografií vlastních, rodiny či přátel apod. 

Na  základě  několika  málo  informací  např.  o  navštěvované  škole  nebo  režimu 

koníčků a  jedné fotografie  je  pak možné uživatele  snadno vystopovat  i  v realitě. 

Podobně otevřená  sebeprezentace  v prostředí  Internetu  může  být  proto  ohrožující 

nejen  pro  neopatrného  uživatele,  který  tyto  informace  zveřejňuje.  Nebezpečí  ze 

strany např. deviantů a lidí se zločinnými úmysly může hrozit i sourozencům a celé 

rodině, o které se uživatel v rámci své prezentace zmíní, popř. kterou představuje na 

fotografiích  (ať  už  přímo  nebo  např.  mimoděk  fotografiemi  z dovolené  apod.). 

Ohroženi ale mohou být i jiní uživatelé těchto sociálních sítí, kteří sice sami sebe 

prezentují  s větší  obezřetností,  neopatrný  kamarád  je  ale  uvede  např.  jako  své 

spolužáky. Je tak možné získat další informace i o nich.

V případě  sociálních  webů  a  dalších  osobních  profilů  má  uživatel  možnost  tyto 

informace zpětně měnit,  některé osobní informace zveřejněné v prostředí Internetu 

ale již nelze jednoduše změnit  nebo vymazat.  Může jít  o data zveřejňovaná např. 

v rámci  různých  přehledů  a  almanachů,  ale  i  údaje  neopatrně  sdělované 

v nejrůznějších  internetových  diskusích  apod.  Při  zadání  konkrétního  jména  do 

vyhledávače  je  potom  možné  snadno  zjistit  mnoho  o  osobním  životě  daného 

jednotlivce.  Tento  jev  je  charakterizován  jako  fenomén  internetové  stopy.  Jejím 

extrémním  důsledkem  mohou  být  například  potíže  při  hledání  zaměstnání  nebo 

v sociálním kontaktu.

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Úkolem mediální  výchovy je na tuto problematiku často naivní děti  a dospívající 

upozornit a přimět je k uvažování nad důsledky vlastních činů v prostředí Internetu. 
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Děti  by také  měly  být  informovány o  legislativním rámci  zveřejňování  osobních 

údajů dalších osob (tj. například i fotografií s identifikací).92

Možnosti zpracování

Tematizace tohoto problému je možná:

• diskusí  a  konfrontací  názorů  na  míru  ohrožení  při  prezentaci  informací  

o vlastní osobě

• zpracováním tematické webové prezentace

• aktivním vyhledáváním informací o předem vytvořené fiktivní osobě

• v případě  zájmu  studentů  představením  vlastních  stránek  nebo  profilů 

v sociálních  sítích  a  jejich  následnou  kolektivní  kritikou  s ohledem  na 

uvedená nebezpečí

• jako  příklad  pro  zamyšlení  nad  zveřejňováním citlivých  obsahů  o  vlastní 

osobě může posloužit případ uniklých fotografií z portálu líbím se ti.cz z října 

200893.

5.1.2.4. Fenomén neustálé dostupnosti

Nová média svými vlastnostmi nabízejí možnost být v neustálém kontaktu s okolím 

a zároveň mít i přísun aktuálních informací. Pro komunikaci s okolím a všední život 

jedince  to  znamená  řadu výhod:  díky  mobilitě  je  možné  prostřednictvím nových 

médií vyplňovat časy na cestách apod., díky snadné mobilní komunikaci je možné 

snadno  a  vždy přivolat  pomoc  a  flexibilně  řešit  potíže,  při  očekávání  důležitého 

telefonátu není nutné zůstávat na místě a mnoho důležitých záležitostí je možné díky 

mobilním technologiím vyřešit okamžitě. Jak ale upozorňuje Uwe Buermann, toto 

92 Zákon č.  40/1964 Sb., Občanský zákoník:  Podle § 11 má fyzická osoba právo na ochranu své 
osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a 
projevů osobní povahy.

Podle § 12 odst. 1 smějí být písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a 
zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity 
jen s jejím svolením.

Podle § 13 odst. 1 má fyzická osoba právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 
zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo 
dáno přiměřené zadostiučinění.
93 viz. např. http://www.lupa.cz/clanky/libisenamsoukromi-cz/. 
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urychlení mezilidské komunikace ale má za následek, že se zvyšuje i požadavek na 

dostupnost lidí v okolí: kdo po zmeškaném hovoru nezavolá v pokud možno krátkém 

čase zpět nebo nereaguje na e-mail, je považován za nespolehlivého, což může vést 

k problémům  v pracovním  nebo  osobním  životě.  Podle  Buermanna  tento 

společenský požadavek na neustálou dostupnost vyplňuje i přestávky mezi prací (ať 

už plánované nebo dané například jízdou autem apod.) a narušuje zdravou pracovní 

strukturu dne.94

Mobilita  a  tudíž  i  neustálá  dostupnost  nových  komunikačních  technologií  podle 

Buermanna může také způsobovat narušení důležitých socializačních procesů. Jako 

příklad uvádí školní výlety, dětské tábory a podobné akce kolektivů vrstevníků, kde 

je podle jeho slov přítomnost zapnutých mobilních telefonů (popřípadě přístup ke 

komunikaci prostřednictvím Internetu) katastrofou. Každá podobná akce totiž přináší 

menší či větší konflikty a problémy ve skupině. Prožívání a řešení těchto konfliktů je 

důležitou  součástí  rozvíjení  sociálních  kompetencí.  Má-li  ale  u  sebe dítě  mobilní 

telefon, obvykle problémy po telefonu přenáší na rodiče nebo přátele. Nové možnosti 

tak  podle  Buermana  zprostředkovávají  únik  z nepříjemné  reality  a  brání 

konstruktivnímu řešení problému a rozvoji sociálních schopností.95

Zákaz  nebo  povolení  používání  nových  komunikačních  technologií  v rámci  akcí 

dětských  kolektivů  záleží  na  dohodě  mezi  rodiči  a  vzdělávacími  zařízeními.  Je 

pochopitelné,  že  rodiče  v obavách  o  své  děti  chtějí  mít  jistotu,  že  je  dítě  může 

kdykoliv  kontaktovat.  Buermann  ale  zároveň  apeluje  na  rodiče  a  školu,  aby 

zhodnotili, jakou cenou je tato jistota vykoupena.96

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Do jaké míry  je  ten který jedinec  pro okolí  dostupný,  záleží  jen na jeho vlastní 

zodpovědnosti.  Úkolem  mediální  výchovy  je  proto  zprostředkovat  dětem  

a dospívajícím schopnost samostatně rozhodovat o tom, kdy chtějí a kdy nechtějí být 

kontaktováni, popřípadě jakou cestou. Podle věku dětí lze doporučit vytvoření pevné 

denní  struktury,  kdy  se  mobilní  telefon  vypíná  na  noc,  popřípadě  některý 

94 Buermann 2007, s. 122.
95 Buermann 2007, s. 121.
96 Buermann 2007, s. 123.
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z víkendových dnů (během výletu apod.). V souvislosti s e-mailovou komunikací je 

pak  možné  doporučit  například  stanovení  pevného konkrétního  denního času pro 

vyřizování této korespondence, popřípadě pevnou dobu, kdy dítě nebo dospívající 

komunikuje prostřednictvím on-line komunikačních služeb. Významnou mediálně-

výchovnou  metodou  je  pak  konfrontace  zážitků  v realitě  s  komunikací 

prostřednictvím komunikačních technologií.  V rámci  delších programů pro děti  je 

možné zařadit například půlden nebo den bez komunikace pomocí těchto technologií. 

Pevné  předem  stanovené  doby  používání  například  mobilních  telefonů 

střídané jinými aktivitami pomáhají k uvědomění si výhod a nevýhod obou způsobu 

prožívání reality.

Možnosti zpracování

Problematiku je možné tematizovat různými způsoby, například:

• diskusí  mezi  dětmi  o  jejich  zvyklostech  při  používání  komunikačních 

technologií, konfrontací těchto zvyklostí a hledání výhod a nevýhod

• vytvořením týdenního deníčku používání všech komunikačních technologií, 

hledáním vhodného plánování těchto aktivit

• diskusí  o  možných  dopadech  například  krátkodobé  nedostupnosti 

prostřednictvím  komunikačních  technologií  na  sociální  život  dětí  

a dospívajících

• diskusí  o  hledání  možností,  jak  být  krátkodobě  nedostupný  a  zároveň  si 

nezpůsobit problémy v soukromém, školním či pracovním životě

• sestavením etikety pro používání mobilních telefonů (pod vedením pedagoga 

se zařazením obecných principů etikety)

• diskusí  o  tom,  co  děti  a  dospívající  na  používání  nových  komunikačních 

technologií v běžném životě ruší
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5.1.3. Etiketa, netiketa, chatiketa

V reálné komunikaci  se společnost  řídí  řadou pravidel  společenského styku a tím 

sobě i ostatním zpřehledňuje a usnadňuje mezilidskou komunikaci. Porušení těchto 

společenských norem je podle závažnosti přestupku společností trestáno opovržením 

nebo  např.  ztíženým  sociálním  kontaktem.  Je  tedy  na  zodpovědnosti  každého 

účastníka této interakce, zda se podle daných pravidel chová, nebo je ochoten nést 

důsledky jejich porušení. Principy vhodného uplatňování sociálních dovedností ve 

virtuálním světě může nahrazovat etiketa pro nová média.

Netiketa

Kvůli  svému  překotnému  vývoji  bylo  a  pro  mnohé  stále  je  prostředí  Internetu 

nepřehlednou strukturou s nejasnými nebo žádnými normami používání a chování. 

Jeden z prvních pokusů o definování vhodného a nevhodného chování v internetové 

komunitě  se  objevil  v roce  1995  ve  společnosti  Intel97.  S vývojem  technologií  

a internetových služeb se tento soubor pravidel dále vyvíjel a vyvíjí. Podobně jako 

v běžné etiketě  se jedná spíše o soubor nepsaných pravidel,  jejichž dodržování či 

nedodržování vypovídá především o osobnosti uživatele. V současnosti lze základní 

pravidla netikety vymezit takto:

1. Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste  

možná dotyčnému nikdy neřekli do očí.

2. Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě,  

je samozřejmě nevhodné i na Internetu.

3. Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi  

platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském,

 a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto  

měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.

4. Berte  ohled  na druhé.  Ne každý  má tak  dobré  internetové  připojení  jako  vy.  Někteří  se  

připojují z domu přes vytáčené připojení a draze za to platí. Neposílejte proto zbytečně velké  

e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je. Při posílání velkých obrázků např. na  

diskusní server využívejte funkci náhledu obrázku.

5. I  když  píšete  bez  diakritiky,  snažte  se  používat  správný  pravopis.  Nebuďte  grobián,  

nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.

97 Netiquette Guidelines.
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6. Pomáhejte v  diskuzích.  Pokud má někdo v diskuzi  nějaký problém,  odpovězte  mu, pokud  

znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“

7. Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné  

ji smazat a taktně upozornit odesílatele na jeho chybu.

8. Nezneužívejte svou moc či  své vědomosti.  Pokud jste správce serveru, máte sice přístup  

k poště  ostatních,  ale  nemusíte  ji  neustále kontrolovat jenom tak z nudy,  a  pokud umíte  

hackovat, nemusíte to pořád zkoušet.

9. Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.

10. Nešiřte  hoaxy.  Zahlcují  internet.  Pokud  vám  přijde  hoax,  zdvořile  upozorněte  jeho  

odesílatele, že takové jednání je nevhodné.

11. Nerozesílejte spam a reklamu.

12. Neporušujte autorská práva

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa 

Chatiketa

Slovo chatiketa je v Česku používáno zatím jen zřídka, angličtina i němčina hojně 

používá  pojem  chatiquette.  V českém  prostředí  je  totiž  výše  vymezená  netiketa 

uplatňována  v prostředí  celého  Internetu  včetně  chatu.  Vlastnosti  těchto  služeb 

nejsou  oddělitelné  od  celého  Internetu  a  tedy  i  principy  netikety  jsou  zcela 

přenositelné  i  do chatovacích  místností.  Ve srovnání  se  zbytkem Internetu  je  ale 

výraznou vlastností tohoto prostředí silný pocit anonymity uživatelů chatu a to vede 

jeho  účastníky  k velice  častému  uplatňování  vyjadřovacích  prostředků,  které  by 

v reálné  komunikaci  nepoužili.  Může  jít  i  permanentní  flirtování,  nepřátelskost, 

hrubost a urážky. Jako vodítka pro chování v chatu byla vytvořena celá řada chatiket, 

které se v podstatných bodech shodují: nežádoucí jsou především urážky, rasistické 

výroky  nebo trvající  hrubé  chování.  Při  porušení  těchto  pravidel  má  v některých 

případech provozovatel chatu možnost uživatele z chatovací místnosti vyloučit.

Mobilní etiketa

Podle výsledků šetření společnosti Factum Invenio v České republice mobilní telefon 

používá 89% obyvatel ve věku nad 15 let.98 Je proto přirozené, že se vhodný způsob 

98 Factum Invenio, 2008.
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používání mobilních telefonů stává součástí obecné společenské etikety. Lidé by se 

tak měli při používání mobilních telefonů držet těchto základních pravidel:

1. V autě při řízení netelefonujte bez sady hands-free a nepište ani nečtěte 

sms.

2. Netelefonujte v ordinacích lékařů, v kancelářích úřadů apod.

3. Chcete-li někomu telefonovat, přihlédněte k jeho momentální situaci.

4. Netelefonujte mezi desátou hodinou večerní a osmou hodinou ranní.

5. Neobtěžujte  pracovními  ani  soukromými  hovory  spolucestující 

v hromadných dopravních prostředcích.

6. Nepoužívejte mobilní telefon při stolování v restauraci, divadle či kině.

7. Pokud hovor nestihnete přijmout, zavolejte zpět nebo napište sms.

8. Nečtěte sms určené jiným lidem.

9. Odesílání emotikonů přizpůsobte povaze příjemce.99

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Oblast  etikety  nabízí  mnoho  způsobů tematizace,  od  krátkých  diskusí  po  aktivní 

mediální tvorbu, například:

• představením netikety a chatikety a následnou diskusí o důvodech takových 

pravidel, o důsledcích jejich nedodržování, společným hledáním konkrétních 

příkladů

• společným sestavením pravidel mobilní etikety a jejich následnou tematizací

5.2. Eskapismus

Nová média představují pro současnou generaci dětí a dospívajících platformu pro 

komunikaci, a to jak s reálnými přáteli,  tak s neznámými lidmi. Zároveň jsou tyto 

technologie prostředkem zábavy, nejčastěji počítačových, video a on-line her. Kromě 

toho  ve  virtuálním  světě  existují  kyberprostory,  které  uživateli  nabízejí 

99 Mathé, Špaček 2005, s. 167-171.
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trojrozměrnou interaktivní zkušenost včetně iluze, že se nachází uprostřed určitého 

světa,  a  nikoliv  že  sleduje  jen  obrázek.  Všechny  tyto  nové  formy  komunikace  

a  zážitků  ve  virtuálním  světě  nabízejí  široké  možnosti  pro  získávání  sociálních  

a  dalších  zkušeností.  Mohou  podporovat  rozvoj  jedince,  zároveň  ale  mohou  být 

zdrojem  silné  fascinace;  mohou  přimět  uživatele  k aktivnímu  vytváření  svého 

všedního  života,  současně  ale  mohou  vybízet  k úniku  z něj100.  Tato  fascinace 

virtuální  komunikací,  kde  je  vše  zdánlivě  snazší,  popřípadě  děním ve  virtuálním 

světě nebo počítačovými  hrami je charakterizována jako eskapistické chování.  To 

může vyústit až v jednání s příznaky závislosti (viz kap. 5.3.).

Studie Tanji Schatz101 se zabývala komunikačním chováním mladistvých ve věku 12-

20  let.  Sledováním  a  prostřednictvím  dotazníků  zkoumala  celkem  

178 jednotlivců.  Ve svém výzkumu Tanja Schatz  vycházela  z pěti  hypotéz,  které 

definovaly možné vlivy na způsob chování dospívajících v prostředí internetových 

komunikačních platforem, a zároveň vymezila rizikové faktory, které mohou stát za 

vznikem fascinace a z ní plynoucího eskapismu a závislostí. Oblastmi, které mohou 

tyto rizikové faktory skrývat, podle Tanji Schatz jsou:

1. Individuálně vnímané sociální klima

2. Sociální kompetence

3. Obraz vlastního těla

Ad 1:

Podle výsledků výzkumu mají dospívající, kteří podle vlastního vyjádření pociťují 

dostatečné  zázemí  ve  svých  rodičích,  menší  sklon  používat  Internet  za  účelem 

navázání  kontaktů  nebo  sebeprezentace.  V tomto  aspektu  se  výrazně  projevují 

rozdíly dané pohlavím, kdy především dívky, které pociťují oporu ve svých rodičích, 

tráví  v chatovacích  prostředích  méně  času  a  také  tam méně často realizují  prvky 

potlačování samoty, sebeprezentace a změny identity než jejich vrstevnice s horšími 

rodinnými  vztahy.  Tyto  dívky v pubertálním věku s dostatečným zázemím rodiny 

také podle závěrů studie nemohou prostřednictvím internetové komunikace, která má 

za  cíl  navazovat  kontakty  a  prezentovat  sebe  sama,  získat  nic,  co  by  neměly 

v reálném životě. Obecně lze tedy tyto závěry shrnout tak, že dospívající s pocitem 

100 Theunert, Eggert, 2003, s. 10.
101 Schatz, 2003, s. 79-82.
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zázemí  v rodině  nejsou  významně  ohroženi  zmíněnými  nebezpečími  komunikace 

v nových médiích (eskapismus, stavy opojení vedoucí k závislosti).102

Podobný dopad na způsob chování v komunikačních platformách má i sociální klima 

mimo  rodinu.  Dospívající,  kteří  pociťují  napětí  ve  školním  kolektivu,  častěji 

vyhledávají  nové  kontakty  prostřednictvím  nových  technologií,  především 

prostřednictvím chatu. Tyto internetové vztahy pak mohou podle Tanji Schatz mít 

přechodně stabilizační účinek, což představuje určité nebezpečí. Tato stabilita, jistota 

získaná v nových  médiích  je  totiž  pouhou iluzí,  ke které  se ale  dospívající  může 

upnout a rezignovat tak na řešení problémů běžných v reálných vztazích. V tomto 

ohledu  se  opět  projevují  odlišnosti  v tom,  jak  na  napjatou  situaci  ve  školním 

kolektivu  popř.  ve  svém  okolí  reagují  chlapci  a  dívky.  U  dívek  s narůstajícím 

napětím  v jejich  sociálním  okolí  roste  touha  nemuset  se  především  v prostředí 

Internetu schovávat a více si i v této komunikaci dovolí. Naopak chlapci nedokážou 

napětí  záměrně  uvolňovat  a  po  Internetu  se v případě  nespokojenosti  v reálných 

vztazích pohybují spíše bezcílně.103

Ad 2:

Výsledky studie Tanji Schatz potvrzují předpoklad, že reálné sociální kompetence 

mají vliv na způsob vnímání chatové komunikace a zapojení se do ní. Dospívající 

s vysokou mírou sociálních dovedností jsou po chatování veselí a cítí se povzneseni, 

nemají  tak  výrazné  sklony  k pozměněné  sebeprezentaci  sebe  sama  v chatové 

komunikaci a zároveň, podle Tanji Schatz, dokážou chatovou komunikaci využít pro 

získání  zkušenosti  s  vlastní  osobností.  To  je  podle  studie  typické  především  

u chlapců. Opačné prožívání chatové komunikace se projevilo především u dívek, 

které  ve  srovnání  s výše  zmíněnými  chlapci  vykazují  nižší  míru  sociálních 

kompetencí: po ukončení chatu se cítí smutné a mají pocit prázdnoty. Ochranu před 

nereálnými očekáváními, která mohou být na chatovou komunikaci přenášena, proto 

představují rozvinuté sociální kompetence. Cítí-li se dospívající dostatečné sociálně 

kompetentní  a integrovaní,  hraje pro ně kompenzační  aspekt chatové komunikace 

podřadnou  roli.  Jsou  schopni  odhadnout  možnosti  této  komunikace  a  tomu 

odpovídají  i  jejich  reálná  očekávání.  Proto  jsou  schopni  komunikaci  v nových 

médiích  využívat,  aniž  by  následně  prožívali  zklamání.  Současně  Tanja  Schatz 

102 Schatz, 2003, s. 79-80.
103 Schatz, 2003, s. 80-81.
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poznamenává, že tato kompenzační a eskapistická tendece ve vztahu ke komunikaci 

především  prostřednictvím  chatu  se  výrazně  méně  projevila  u  dospívajících, 

především dívek,  které  bylo  možné v reálném životě  obecně charakterizovat  jako 

cílevědomé a racionálně  zaměřené.  Tito  dospívající  (tedy hlavně dívky)  vykázaly 

schopnost vědomého a strukturovaného chování při chatování.104

Ad 3:

Ze studie jednoznačně vyplynul předpokládatelný výsledek, totiž že dívky, které jsou 

spokojené  se  svým  vzhledem,  nemají  potřebu  v chatu  měnit  své  chování  popř. 

rozvíjet  fantazie  o  tom,  jaké  by  chtěly  být.  Naproti  tomu  dívky,  které  projevily 

nespokojenost např. se svou postavou, častěji při chatování pociťují stavy opojení.  

U chlapců studie podobnou souvislost neprokázala.105

Do určité  míry ale  podobný princip  funguje i  u chlapců,  netýká  se ale  výhradně 

vzhledu. Ve studii Tanji Schatz se u chlapců i u dívek prokázala souvislost mezi 

tendencemi  k depersonalizaci  a  sklony  dotyčného  k experimentům  s proměnami 

vlastní identity, pocity opojení při chatování a představou, že chatování může posílit 

pocit  vlastní  hodnoty.  Jak  Tanja  Schatz  doplňuje,  takové  chování  při  chatování 

vykazuje znaky eskapismu a závislosti.  Toto zjištění Tanja Schatz shrnuje tím, že 

rizikovým faktorem pro eskapistické a v některých případech závislostní chování při 

používání Internetu je negativní obraz vlastního těla. „Vlastní nespokojenost se svým 

tělem  a  snaha  o  odcizení  se  od  tohoto  těla  v období  puberty  vede  ke  snaze  ve 

virtuálním  prostoru  alespoň  zjevně  opustit  nepříjemnou  realitu.  Je  ovšem  nutné 

zpochybnit, že tyto pokusy vyhnout se tělesné realitě mohou přispět k vyrovnání se 

s problémem a přijetí reality. Pravděpodobnější je to, že odmítání nedokonalého těla 

může  být  úniky  do  virtuálního  světa  ještě  posíleno.“  Podle  Tanji  Schatz  proto 

spokojenost s vlastním zjevem chrání dívky před případnými úniky z reálného světa 

kvůli kompenzacím v prostředí chatu.106

Pro správnou prevenci eskapismu a závislostí je důležité pochopení motivů takového 

chování. Tanja Schatz na základě studie shrnuje motivy pro utíkání se do virtuálního 

světa jako přirozené hledání spokojenosti. „I když zapojení se do virtuálních světů 

104 Schatz, 2003, s. 81-82.

105 Schatz 2003, s. 83-84.
106 Schatz 2003, s. 85.
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dojde tak daleko, že se skutečnost jeví druhořadá, a kdy se míra trávení volného času 

ve  virtuálním  světě  blíží  závislosti,  stále  jde  jen  o  snahu  o  spokojený  život.“107 

Vztahy vyhledávané  ve virtuálním světě  jsou tak jen náhražkou,  která  ztratí  svůj 

význam, jakmile je překonají vztahy reálné. 

Z výsledků  studie  a  z výše  uvedeného  je  pak  zřejmé,  které  faktory  mohou  před 

eskapismem, závislostním chováním a nadměrnými hrami s vlastní identitou chránit:

• důvěrný vztah s rodiči

• rozvinuté sociální kompetence

• dostatečná sociální integrace

• racionální, vědomý a cílený přístup ke komunikačním technologiím

• spokojenost se svým vzhledem

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Z předchozího  vysvětlení  důvodů a  projevů eskapistického  chování  při  používání 

nových  médií  by  měly  vyplynout  i  úkoly  pro  mediální  výchovu.  Je  ovšem 

jednoznačně zřejmé, že zvláště v této problematice jsou možnosti  zprostředkování 

prevence ze strany mediální výchovy omezené. Sociální integrace dítěte, spokojenost 

s vlastním  vzhledem  nebo  stabilní  zázemí  je  oblast,  ve  které  musí  být  aktivní 

především rodina. Mediální výchova může její činnost jen doplňovat a podporovat.

Roli  mediální  výchovy  v souvislosti  s eskapismem  definují  Helga  Theunert  

a Susanne Eggert obecně: „Úkolem mediální výchovy je především zprostředkovat 

schopnost být  si vždy vědom vztahu mezi realitou a virtualitou,  oddělit virtuální  

a reálný prostor a sebejistě se mezi nimi pohybovat108.“

Sebevědomí  jako  podstatnou  vlastnost  pro  zdravý  pohyb  v nových  mediálních 

prostředích vyzdvihuje také Bernd Schorb. Podle něj je jednou z metod prevence 

eskapismu  (a  z něj  plynoucích  závislostí)  zprostředkování  možnosti  získat 

sebevědomí v reálném prostředí. Dospívající se pak nebudou snažit získat sebejistotu 

107 Theunert, Eggert 2003, s. 8.
108 Theunert, Eggert 2003, s. 10.
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na Internetu.109 Problematiku eskapismu a případně závislostí je pak nutné především 

tematizovat a prostřednictvím diskusí přimět děti a dospívající ke kritickému pohledu 

na  nová  média  a  k uvědomělým  aktivitám  v těchto  médiích.  Svůj  význam  má  

i  zprostředkování  schopnosti  seberegulace  ve  vztahu  k času  strávenému  např. 

v prostředí Internetu.  Tematizace by se mělo dostat také problematiky navazování 

virtuálních vztahů, tzn. především jejich konfrontace s těmi reálnými.

Možnosti zpracování

Následující příklady způsobů zpracování problematiky eskapismu (popř. závislostí) 

lze  podle  možností  realizovat  metodou  aktivní  mediální  tvorby,  tj.  vytvořením 

webové prezentace,  možné  jsou  ale  i  další  způsoby tematizace,  jako  např.  kratší 

multimediální prezentace, diskuse nebo dílčí domácí úkoly.

• Tematizace  problému:  kolektivní  vytvoření  tematického  webu  na  téma 

závislost na chatování, počítačových hrách, rozdíl mezi cíleným a bezcílným 

pohybem  po  Internetu  apod.  Konfrontace  reálných  a  virtuálních  vztahů 

prostřednictvím  diskusí  nebo  např.  aktivní  mediální  tvorby.  Konfrontace 

virtuálního a reálného života

• Posilování osobnosti a sebevědomí: např. tvorba osobních webových stránek 

a  jejich  následná  prezentace  –  představení  své  osoby  a  vlastních  cílů, 

nastínění způsobů jejich dosažení, vyzdvižení a další rozvinutí silných stránek 

osobnosti.

• Seberegulace a uvědomělé používání médií: vedení přesného např. týdenního 

deníčku aktivit v nových médiích a jeho následné vyhodnocení.

Počínající eskapistické chování v souvislosti s komunikací prostřednictvím Internetu 

popřípadě s hraním počítačových a on-line her je třeba posuzovat i s určitou mírou 

shovívavosti  a  to  především  v případě,  kdy  je  dospívající  ukotven  ve  stabilním 

rodinném a sociálním prostředí. Objevování nových forem zábavy je totiž běžnou 

součástí vývoje dětí a dospívajících a je běžné, že na určitý čas jsou děti a dospívající 

novými  možnostmi  i  fascinováni.  Mediální  pedagogové  se  shodují  na  tom,  že 

109 Schorb, osobní sdělení [2008-05-18].
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především v případě počítačových her  je naprosto obvyklé,  když  chlapci  ve věku 

kolem 14 let téměř veškerý čas, který mají sami pro sebe, věnují počítačovým hrám. 

Jde  totiž  obvykle  o  fáze,  které  většinou  trvají  několik  měsíců  a  v jejichž  závěru 

většinou  počítačové  hry  ztratí  pro  samotného  hráče  na  původní  atraktivitě.  Tyto 

zkušenosti nemusejí  vyvolávat  žádné větší  obavy rodičů ani pedagogů, naopak se 

jedná o velmi cennou osobní zkušenost, prostřednictvím které si dospívající může 

upevnit  hodnoty  reálných  zážitků,  reálných  sociálních  vazeb  a  vlastních  tužeb 

v konfrontaci  s tím,  co  mu nabízejí  počítačové  hry (nebo méně  často  internetová 

komunikace).

Pozornost  by  měli  rodiče  a  pedagogové  zvýšit  v případě,  kdy  taková  fáze 

intenzivního hráčství (anebo surfování) trvá několik let. Další známka ohrožení se 

může objevit především u chlapců kolem 17 let, kteří obvykle v tomto věku většinu 

své pozornosti  věnují  spíše opačnému pohlaví než počítačovým hrám. Alarmující 

také může být neobvyklé narušování sociálních vazeb a další projevy závislostního 

chování (viz kap.5.3.).110

5.3. Závislosti

V předchozí podkapitole popisované eskapistické chování úzce souvisí se závislostí, 

ke  které  může  nadměrné  a  únikové  používání  Internetu  a  počítačů  a  hraní 

počítačových her vyústit.

Před vznikem závislosti ale u dítěte či mladistvého probíhají procesy k ní směřující, 

a  zájmem  každého  rodiče  a  pedagoga  by  mělo  být  je  včas  rozpoznat  a  vzniku 

skutečné  závislosti  tak  předejít.  Kde  je  tedy  hranice,  kdy  je  užívání  Internetu  

a počítačů už nepřiměřené? Podle Bernda Schorba je možné tento špatný vývoj při 

užívání  Internetu  a  počítačů  rozeznat  podle  zhoršující  se  komunikace  dítěte  či 

dospívajícího,  kdy dítě  přestává  s rodiči  a  pedagogy komunikovat,  stahuje  se  do 

nového světa Internetu či počítačových her, u dětí do cca 12 let potom stagnují nebo 

se zhoršují vyjadřovací schopnosti.111

110 Schorb, osobní sdělení [2008-07-28].

111 Schorb, osobní sdělení [2008-08-12].
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Hlasy  především  laické  veřejnosti,  že  Internet  je  původcem  závislosti,  vyvrací 

psycholog Lukáš Blinka. Jak uvádí, existují dva základní typy závislosti na Internetu. 

První skupinu závislých tvoří  lidé,  kteří  jsou tzv.  addicted on the Internet.  Tímto 

typem závislosti trpí většina závislých. Jsou to lidé s obecnými sklony k závislostem, 

a Internet je pro ně jen dalším prostředkem, jak ji mohou realizovat. Kdyby nebyli 

uživateli Internetu, velmi pravděpodobně by trpěli jinou závislostí, která by mohla 

mít ještě horší následky. Jen menší část lidí závislých na Internetu jsou tzv. addicted 

to  the  Internet.  Ti  jsou  závislí  na  některém  ze  specifik  Internetu,  nejčastěji 

komunikaci. Sklony k závislostem se liší i podle pohlaví, chlapci (a muži obecně) 

mají větší sklon být závislí na on-line i off-line počítačových hrách a to především ve 

věku  adolescence,  dívky  a  ženy  naproti  tomu  více  inklinují  k závislosti  na 

internetových komunikačních platformách.112

5.3.1. Projevy závislosti

V míře závislosti na Internetu či počítačích a počítačových hrách nehraje významnou 

roli čas na Internetu nebo u počítače strávený. Nejvýraznějším projevem závislosti na 

Internetu je narušení sociálních vazeb, což je další stupeň vývoje závislosti, jak byl 

v předcházejícím  textu  vymezen  podle  Schorba.  Schatz  definuje  další  projevy 

závislosti  na  chatování  prostřednictvím  jednak  prožívané  euforie  při  chatování  

a jednak pocitem smutku při opuštění chatovací místnosti.113 Toto vymezení ale lze 

aplikovat i na ostatní druhy závislosti – tzn. závislosti na počítačových hrách, popř. 

závislosti na surfování na Internetu. 

Stejně tak důsledky závislosti na počítačových hrách, jak je definuje Klumpp, lze 

předpokládat  i  u ostatních  závislostí:  důsledkem závislosti  na počítačových  hrách 

může být dle Klumppa absolutní odříznutí se od okolí a osobních vztahů, naproti 

tomu  se  závislý  hráč  upíná  k virtuálním  vztahům  v herním  prostředí,  dále  pak 

zanedbává  péči  o své tělo  a zhoršují  se  jeho stravovací  návyky.  Hráč závislý  na 

počítačových  hrách  zanedbává  svou  rodinu  a  zaměstnání,  což  často  vede  až 

112 iDnes 2008.
113 Schatz 2003, s. 79.
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k excesivním  událostem.  Je-li  na  svůj  způsob  hraní  tázán,  často  pak  odpovídá 

agresivně.114

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Stejně  jako  v případě  eskapismu,  přiměřenost  zacházení  s  počítači,  Internetem  

a  počítačovými  hrami  je  závislé  na  rodinném  zázemí  dětí  a  dospívajících.  Jak 

vyplývá  z předchozího  textu,  děti  s narušeným  zázemím  mají  silnější  sklony 

nadměrně  používat  počítač  a  Internet  a  trávit  příliš  mnoho  času  s počítačovými 

hrami. Na počátku takového chování, které může vyústit v eskapismus a skutečnou 

závislost, stojí podle Klumppa chyby v rodinné výchově a to i v těch rodinách, které 

se na první pohled zdají jako dobře fungující. Rodiče zajišťují svým dětem přísun 

počítačových  a  videoher  a  tato  média  potom používají  jako chůvu,  ke které  děti 

odkládají.  Rodiče  sami  podle  Klumppa  často  nevidí  důvod,  proč  by to  mělo  být 

špatně,  protože  následky těchto  výchovných  chyb  se mohou  začít  projevovat  až  

o mnoho let později.115

Podle Bernda Schorba se mediální výchova sice může a má snažit tímto problémem 

zabývat,  výsledky ale  vždy budou jen omezené,  protože příčiny problematického 

přístupu  k novým  médiím  jsou  v rodině  a  její  funkci  nemůže  mediální  výchova 

zastávat.116

Možnosti zpracování

Metody, které mohou být částečnou prevencí vzniku závislosti na používání nových 

médií,  jsou  shodné  s možnostmi  mediálně-výchovného  zpracování  problematiky 

eskapismu:

• tematizace  problému,  diskuse,  představení  problematiky,  upozorňování  na 

symptomy začínající závislosti

114 Klumpp 2008, s. 200.
115 Klumpp 2008, s. 202.
116 Schorb, osobní sdělení [2008-08-15].
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• konfrontace  zážitku  z virtuálního  světa  s reálnými  zážitky,  vytyčení 

dlouhodobých  cílů  a  jejich  konfrontace  s možnostmi,  které  trávení  času  

u počítače k dosažení těchto cílů nabízí117

• představení možností časového managementu a vedení dětí k seberegulaci

5.4. Obsah nových médií

5.4.1. Práce s informacemi

Podpora efektivního vyhledávání a zpracování informací, tj. základních kompetencí 

nutných  pro  účast  na  informační  společnosti,  je  ve  vzdělávacím  systému České 

republiky primárně  úkolem informatiky.  Žáci  a  studenti  si  v jejím rámci  osvojují 

základy  práce  s počítačem,  vyhledávání  informací  a  komunikaci,  zpracovávání  

a využití informací, na vyšším stupni vzdělávacího systému se potom učí efektivně 

využívat informační sítě.118

Úkolem  mediální  výchovy  je  informatiku  v této  problematice  podporovat  

a  doplňovat  ji  rozšiřujícími  informacemi  například  o  širších  možnostech  

e-governmentu,  účasti  na  občanské  společnosti  prostřednictvím  nových  médií  

a o možnostech využívání nových médií v pracovním a občanském životě.

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Aktivity v rámci mediální výchovy by měly podporovat dovednosti získané v rámci 

informatiky a děti a studenty pobízet k relevantním rešerším a vyhodnocovat jejich 

kvalitu. Zároveň je vhodné motivovat k používání multimédií a jejich prezentačních 

možností.

117 Schorb, osobní sdělení [2008-08-12].
118 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007, s. 34-36. Rámcový vzdělávací 
program pro gymnaziální vzdělávání 2007, s. 64-65.
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Možnosti zpracování

• u nejmladších dětí bez rozvinutého abstraktního myšlení přiblížení struktury 

webové stránky a principu hypertextu 

• u  mladších  dětí  grafické  přiblížení  principů  fungování  internetových 

prohlížečů

• diskuse o znacích relevantních a nerelevantních zdrojů informací,  nalezení 

příkladů a jejich srovnání

• zpracování  konkrétních témat  (například i  z oblastí  týkajících se používání 

nových médií) a zadávání rešerší k těmto problematikám, následné hodnocení 

kvality rešerší 

• pobízení a podpora při využívání prezentačních možností nových médií

• praktické představení a vyzkoušení možností nových médií v životě občana, 

studenta, podnikatele – podle typu školy (vyhledávání v databázích apod.)

5.4.2.  Nevhodný obsah nových médií

Internet díky svému demokratickému uspořádání nabízí každému uživateli, ať už jde 

o  jednotlivce,  skupiny,  organizace  nebo  instituce,  možnost  prezentovat  téměř 

libovolný obsah.  Ten je  omezen  jen  místními  zákony (podle  jurisdikce  státu,  ve 

kterém  je  umístěn  daný  server).  Podle  české  úpravy  tak  není  dovoleno  šířit 

protizákonné  informace,  především  toxikomanii119,  dětskou  pornografii120 

a rasismus121. Přes tuto úpravu nelze konstatovat, že by český uživatel  k takovým 

informacím  neměl  na  Internetu  přístup.  Je  možné  je  vystopovat  například  na 

zahraničních  serverech,  popřípadě  i  na  českém  Internetu,  než  dojde  k odhalení 

takových informací a zmrazení stránek, na kterých jsou šířeny. Běžný dětský nebo 

dospívající  uživatel  Internetu  s obvyklými  zájmy  by  ale  na  takové  stránky  měl 

narazit jen výjimečně.

119 § 188 Trestního zákoníku.
120 § 205 Trestního zákoníku.
121 § 198 a § 198a Trestního zákoníku.
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Vedle těchto protizákonných a přesto existujících obsahů Internet nabízí informace 

sice zákonem nezakazované, ve vývoji dětí a dospívajících ale problematické:

• pornografie

Pohledem  rodičů  je  pravděpodobně  nejožehavějším  problémem  v  souvislosti 

s Internetem pornografie. Provozovatelé stránek, které pornografický obsah nabízejí, 

smějí přístup k tomuto obsahu umožnit jen lidem starším 18 let. V praxi to znamená 

potvrzení věku 18 a více let při vstupu na stránky s pornografickým obsahem, pro 

děti nebo dospívající to znamená jen symbolickou překážku.

• násilný obsah

Jako  nepříliš  vhodný  se  pro  vývoj  dětí  a  dospívajících  jeví  také  násilný  obsah 

Internetu,  ať už jde o fotografie nebo videa zobrazující  brutální  scény,  popřípadě 

texty, které násilí popisují. O možnostech, jak děti a dospívající před tímto obsahem 

účinně chránit, se vedou diskuse.122

• pro-ana weby

Jako problematický se může jevit obsah některých stránek propagujících štíhlou až 

extrémně štíhlou postavu, nazývané jako pro-ana weby (v jejich názvu je obvykle 

v nějaké formě zahrnuto slovo „ana“). Většinou jde o soukromé blogy dospívajících 

dívek, které si přejí zhubnout a navzájem se v tom podporují. Často ale propagují 

extrémní  praktiky  a  vyzdvihují  vzhled  lidí  nemocných  anorexií.  Ve  Spolkové 

republice  Německo  se  diskutuje  o  možnostech  zákazu  takových  stránek,  které 

pobízejí jednání ohrožující zdravý vývoj a v extrémních případech i život. Především 

na  dospívající  dívky,  které  se  špatně  hodnotí  kvůli  svému  vzhledu,  může  mít 

inspirace podobnými stránkami a zapojení do komunit, které se kolem nich vytvářejí, 

až tragický dopad.

Díky  možnostem,  které  nabízejí  současné  mobilní  technologie,  je  možné  tento 

nevhodný  internetový  obsah  konzumovat  i  prostřednictvím  mobilního  telefonu. 

Vedle toho ale existují obsahy krajně nevhodné pro přijímání dětmi, které jsou pro 

mobilní telefony určené primárně. Regulace v tomto směru je velice složitá, objevují 

se proto teprve první pokusy ze strany mobilních operátorů umožnit např. vytvoření 

122 V prosinci 2008 by měl prvních výsledků činnosti dosáhnout např. projekt AV klasifikace, viz 
http://www.avklasifikace.cz/.
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dětských profilů uživatelů, kteří by k obsahům hodnoceným jako nevhodné neměli 

přístup.

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Vyjmenované oblasti nevhodných obsahů Internetu pro dětské a dospívající netvoří 

kompletní výčet možných problematických obsahů. Informace i jinak nevhodné pro 

vývoj  děti  a  dospívajících  se  mohou  objevit  kdekoliv  na  Internetu  i  mimo  něj, 

například  také  v nejrůznějších  diskuzích,  blozích,  v mobilní  komunikaci  atp. 

Základním  úkolem  mediální  výchovy  je  proto  i  v tomto  případě  zprostředkovat 

základní mediální kompetenci: naučit děti a dospívající kritickému pohledu na obsah 

těchto médií, který může téměř nekontrolovatelně tvořit kdokoliv, čemuž také tento 

obsah mnohdy odpovídá.123

Konkrétněji  může  mediální  výchova  tuto  problematiku  zpracovávat  ochranou  

a tematizací. Chránit před tímto problematickým obsahem je vhodné v mladším věku 

do cca 12 let. Je to ovšem úkol především rodiny, která by měla děti tohoto věku 

navádět na obsah přiměřený věku a bránit přístupu např. na nevhodné internetové 

stránky.  U starších  dětí  a  dospívajících  tato  metoda  vzhledem k jejich  zvídavosti 

ztrácí na efektu. Skupinu dětí nad 12 let je nutné konfrontovat s touto realitou, se 

kterou do styku dříve nebo později přijdou, a naučit  je takové informace správně 

zpracovávat.

To je případ i šíření protizákonných informací, jako je dětská pornografie, rasismus 

a  toxikomanie.  Dospívající  by  měli  o  této  realitě  vědět  a  umět  k ní  kriticky 

přistupovat.124

• pornografie

V případě legálního pornografického obsahu je namístě  vhodná sexuální výchova, 

která  zprostředkuje přirozené vnímání  lidské sexuality a  diskusí  ji  konfrontuje  se 

zobrazovanou pornografií. Zároveň je vhodné přimět dospívající k úvahám o tom, co 

jim  může  nebo  nemůže  konzumování  tohoto  obsahu  přinést  v  reálném  životě  

a skutečných vztazích. Není ale nutné se nijak zvlášť znepokojovat, pokud především 

123 Buermann, s. 178.
124 Schorb, osobní sdělení [2008-07-28].
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chlapci ve věku kolem 14-17 let pornografický obsah vyhledávají. Podle mediálních 

pedagogů totiž i tato fáze objevování neznámého patří k vývoji jedince. Pokud žije 

v rodinném  prostředí  s harmonickými  vztahy,  obvykle  na  něm  podobné  fáze 

nezanechají žádné negativní stopy.125

• násilný obsah

Na  existenci  násilného  obsahu  Internetu  nemusejí  být  děti  ani  dospívající 

upozorňováni,  je  ale  vhodné  téma  násilí  v souvislosti  s novými  médii  otevírat  

(viz kap. 5.5.).

• pro-ana weby

Weby  propagující  patologické  hubnutí  mohou  být  nebezpečné  zvláště  pro  dívky 

nespokojené  se  svým  vzhledem.  Nutná  je  v tomto  případě  tematizace  problému  

a otevřená diskuse o hrozících nebezpečích. Nejspolehlivější prevencí je pak podpora 

rozvoje emočně stabilní a sebevědomé osobnosti, což je úkol především pro rodinu.

Možnosti zpracování

• diskusí o legálním a nelegálním obsahu Internetu

• spojením  mediální  výchovy  s oblastí  sexuální  výchovy,  která  zpracovává 

téma pornografie a jejího významu v reálném životě

• diskusí o zobrazování násilí, o důvodech jeho atraktivity

• diskusí  v uzavřené  dívčí  skupině  o  významu  vzhledu  a  riziku  anorexie, 

následným vytvořením webové prezentace na toto téma, její prezentací před 

třídním kolektivem a následnou konfrontací s názory chlapců na vzhled dívek

125 Schorb, osobní sdělení [2008-08-12].
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5.4.3. Tvorba a zveřejňování vlastního obsahu

Jako součást mediálních kompetencí je uváděna i schopnost aktivní mediální tvorby. 

Internet  a  multimediální  nástroje  nabízejí  pro  takovou  realizaci  široký  prostor  

a dospívající ho často využívají. Jak vysvětluje Heinz Moser, osobní webová stránka, 

blog, nebo rozšířený profil zveřejněný v rámci některého ze sociálních webů se ve 

skupině dospívajících kolem 16 let stává součástí základní sociální výbavy.  Tento 

způsob prezentace podle něj zároveň přispívá k rozvoji identity.126

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Vlastní  tvorbu  internetového  obsahu  je  vhodné  podporovat  a  rozvíjet.  Technické 

dovednosti  k tomu  zprostředkovává  informatika.  Mediální  výchova  by  pak  měla 

jednak upozornit  na možná rizika plynoucí  ze zveřejňování  obsahu na Internetu  

(viz  kap.  5.1.2.3.),  především ale  zprostředkovávat  dovednosti  pro sofistikovanou 

tvorbu internetového obsahu.

Je možné děti a dospívající poučit o principech přehledného strukturování stránek  

a o zásadách designu. Věnovat se lze také obsahu a jeho atraktivitě a otázkám, čím 

může  být  osobní  web zajímavý  pro  ostatní  uživatele  Internetu.  Možností  je  také 

hledání  vlastní  přidané  hodnoty,  kterou  může  být  osobní  stránka  nebo  blog 

výjimečný. To může přispět k posilování sebevědomí a vlastní identity a stát se tak 

prevencí patologických jevů jako je např. eskapismus.

Možnosti zpracování

• představením principů designu a struktury webových stránek

• diskusí o fenoménu blogu, společným hledáním a porovnáváním zajímavých 

blogů, hledáním důvodů této atraktivity

• vytvořením  osobního  blogu  s představením  vlastní  osoby  při  dodržení 

pravidel bezpečnosti a pravidel tvorby tohoto obsahu, součástí blogu by měla 

být speciální sekce vyzdvihující a představující např. výjimečné zájmy

126 Moser 2008, s. 45.
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5.5. Specifika počítačových a videoher

O vlivu počítačových a videoher na vývoj dětí a dospívajících se vedou diskuse od 

doby, kdy tyto hry vznikly. Převládající názor, že hraním těchto her děti/dospívající 

hloupnou, ztrácejí  komunikační  dovednosti  a sociální  kontakty a stávají se z nich 

násilníci, většinou stojí na dojmech, které ale vyvracejí hlubší studie:

Šetření z posledních let  totiž  ukazují,  že je to právě naopak. Drewes cituje studii 

britského  ministerstva  vnitra,  která  zkoumala  chování  dětí  –  nadměrných  hráčů 

počítačových her.  Studie dospěla k výsledku, že děti,  které pět let  trávily veškerý 

volný čas hraním počítačových her, vykazovaly ve srovnání s ostatními dětmi vyšší 

stupeň inteligence, kvůli své vášni pro počítačové hry byly ale často nepochopené. 

Studie,  které  u  těchto  dětí  proběhla  o  pět  let  později,  ukázala,  že  s dobrým 

prospěchem  ukončily  střední  školu,  navštěvují  vysokou  školu,  popř.  našly 

nadprůměrně hodnocené zaměstnání.127

Mediální pedagogové se shodují v tom, že doba intenzivnějšího hraní patří zvláště  

u chlapců k určité životní vývojové fázi. Tato zkušenost je pro mnohé z nich cestou, 

jak si sestavit zdravý žebříček hodnot zájmů a sociálních kontaktů.128 Podle Klumppa 

se  toto  období  intenzivnějšího  hraní  obvykle  zlomí  kolem  14.  -  16.  roku  věku. 

Rodiče  či  pedagogové  by  měli  být  ostražití,  pokud  i  po  16.  roce  chlapci 

upřednostňují  intenzivní  a osamocené hraní bez kontaktu s okolím před ostatními 

zájmy.129

Hraní počítačových her není výsadou jen chlapců,  stejně zábavné může být  i pro 

dívky.  Jejich  přístup  a  preference  je  ale  odlišný:  Chlapci  hrají  v  průměru  déle  

a používají i jiný software. Podle studie KIM z roku 2002 dívky vyhledávají  hry 

zábavné a společenské, hry typu Jump&Run a výukový software, zatímco chlapci 

mají v oblibě simulační a sportovní hry.130

127 Drewes 2002, s. 114.
128 Schorb, osobní sdělení [2008-08-12].
129 Klumpp 2008. s. 192.
130 Moser 2003, s. 11.
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• Násilné obsahy her

Hry oblíbené především chlapci mají často násilný obsah, tj. motivem těchto her je 

boj proti nepříteli. Při zkoumání motivů pro hraní těchto počítačových a videoher se 

ale ukazuje, že pro dospívající nestojí v popředí střílení nebo zabíjení, ale že největší 

vzrušení zažívají, když mohou zvítězit nad počítačem.131 Drewes tím nechce ale nijak 

uklidňovat, podle něj je při dlouhodobém vystavení se takovému obsahu skutečně 

možné  vůči  násilí  otupit  a  postupně  ztratit  zábrany.  Zároveň  ale  zdůrazňuje,  že 

samotná  počítačová  hra  neudělá  z normálního  člověka  násilníka,  pokud  ovšem 

nepochází ze sociálního prostředí, kde se násilí používá jako běžný prostředek řešení 

konfliktů.132 Aby se takovým obsahem dítě nebo dospívající skutečně nechal ovlivnit, 

musí  pro  to  mít  už  předem potenciál133.  Za  normálních  okolností  počítačová  hra 

s bojovými  motivy  může  pomoci  k uvolnění  agrese,  aniž  by  se  nějak  negativně 

odrazila na osobnosti jedince.

O přeceňování  násilných  obsahů jako motivů  pro hraní  počítačových  her  svědčí  

i  fenomén  oblíbené  on-line  hry  Counter-Strike.  Jak  shodně  upozorňují  Klumpp  

i  Schorb,  tato  bojová  hra  si  získala  popularitu  ne  svým  násilným  obsahem,  ale 

sociálním kontaktem, který díky propojení hráčů umožňuje134. (I tento sociální motiv 

pro hraní her může stát na počátku například eskapistického chování - viz kap. 5.2. - 

v každém případě je proto nutná pozornost rodičů a pedagogů.)

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Mediální výchova by neměla mít roli ochránce před vlivy počítačových a videoher. 

Tento ochranitelský přístup má podle mediálních pedagogů naopak za následek to, že 

děti, které nemají běžné ke hrám (nebo k novým médiím vůbec) přístup, fanaticky 

využívají  každou  příležitost,  která  se  jim  naskytne:  navštíví-li  lépe  vybavené 

kamarády nebo příbuzné, intenzivně hrají, aby svou příležitost využily.135

131 Drewes 2002, s. 110.
132 Drewes 2002, s. 111.
133 Drewes 2002, s. 115.
134 Klumpp 2008, s. 195, Schorb, osobní sdělení [2008-08-12].
135 Klumpp 2008, s. 189.
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Základním  úkolem  mediální  výchovy  je  proto  zmírnit  tuto  fascinaci  počítači  

a  počítačovými  a  videohrami.  Nová  média  by  se  pro  děti  měla  stát  obyčejným 

všedním nástrojem, který může nabídnout i  mnoho druhů zábavy a hry v nových 

médiích by měly být obyčejnou součástí všedního dne.

Nežádoucí fascinaci počítači, počítačovými hrami, ale i například televizí významně 

posiluje časté používání těchto médií jako nástrojů trestání dětí – zakazování např. 

hraní  nebo  jeho povolování  při  dobrém chování  je  mediálními  pedagogy shodně 

považováno za kontraproduktivní.136

Kromě umožnění samozřejmého přístupu ke hrám a jejich přiměřené začlenění do 

programu dne vedle dalších především fyzických aktivit by měla mediální výchova 

fungovat i jako průvodce světem her. Především při práci s mladšími dětmi do 12 let 

by měl pedagog nabídnout širší škálu her, například i sportovních nebo výukových, 

které by mohly být zábavné také pro dívky.

Důležitou součástí mediální výchovy v souvislosti s počítačovými hrami (a s novými 

médii vůbec) je vždy konfrontace s reálným životem. U všech věkových skupin je 

vhodné střídání hráčské aktivity a například venkovní pohybové aktivity.

U starších dětí nad 12 let je možná také diskuse o smyslu počítačových her, jejich 

významu v životě, v rodině, kritické zhodnocení her a hráčství.

Při výběru počítačových a videoher, se kterými by měly být děti v rámci mediální 

výchovy konfrontovány, je třeba se řídit klasifikací PEGI137.

Možnosti zpracování

• výběrem  a  zkoušením  různých  typů  her,  jejich  následným  společným 

porovnáním a odůvodněním preferencí; možné propojení s informatikou pro 

vyšší informovanost pedagogů v diskusi

• diskusí o násilí  v počítačových a videohrách,  hledáním důvodů oblíbenosti 

těchto her, konstatováním rizik

• při  např.  družinové  výchově zařazením her  do běžného programu a jejich 

střídáním s pohybovými aktivitami

136 Klumpp 2008, s. 190, Schorb, osobní sdělení [2008-07-28].
137 PEGI (Pan European Gaming Information) je ratingový systém, který klasifikuje obsah 
počítačových her. Vymezuje doporučenou věkovou hranici pro jejich používání a informuje o 
potenciálně škodlivém obsahu her.
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• představením širokých možností her a nabídky pro malé děti nebo dívky

5.6. Specifika mobilních telefonů

Mobilní  telefony jsou v současném konvergovaném světě  jednou ze součástí  celé 

„novomediální“ krajiny. Svou mobilitou umožňují flexibilní přístup k dalším novým 

médiím, proto se veškeré problematiky nových médií zmíněné v této práci přeneseně 

týkají  také mobilních telefonů.  Některé okrajové problematiky jsou ale specifické 

právě pro mobilní telefony. V této souvislosti by se měla mediální výchova zabývat 

těmito oblastmi:

• etiketa při používání mobilních telefonů

• náklady spojené s mobilními telefony

• natáčení videí mobilním telefonem

Téma etikety při používání mobilních telefonů je zpracována v kap. 5.1.3.

Otázka nákladů, která s používáním mobilních telefonů souvisí, je problematická ve 

všech věkových skupinách. Jsou-li děti zvyklé mobilní telefony používat od útlého 

věku  a  rodiče  jejich  náklady  hradí,  mají  podle  Buermanna  sníženou  schopnost 

regulovat jejich používání prostřednictvím omezených prostředků. Největší problém 

to potom představuje především u dívek nad 12 let,  u kterých se zvyšuje potřeba 

komunikovat  v rámci  své  sociální  sítě  a  významně  tak  rostou  i  účty  za  mobilní 

služby.138

Oblíbenou  vlastností  mobilních  telefonů  zvláště  mezi  dospívajícími  je  možnost 

natáčet video kdykoliv a kdekoliv. Dospívající toto médium používají k dokumentaci 

všedních i neobvyklých momentů a často takové záběry také prezentují na Internetu, 

nejčastěji  prostřednictvím služby YouTube139.  Motivací  pro  toto  jednání  je  podle 

Buermanna  především snaha  prezentovat  se  a  zviditelnit  se.  Pro  větší  atraktivitu 

záběrů se tak dospívající často uchylují i k natáčení extrémních nebo dehonestujících 

scén.140

138 Buermann 2007, s. 64.
139 viz http://youtube.com/. 
140 Buermann 2007, s. 67.
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Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

Výchova v oblasti uvědomování si nákladů na mobilní služby je úkolem především 

rodiny  a  škola  nemůže  do  způsobů  hospodaření  v rodinách  nijak  zasahovat. 

V mladších dětech ale může budovat pojem o nákladech na telefonování, upozornit 

je na ceny zvláštních linek a zasadit tyto cenové relace do finančního kontextu.

Problematiku natáčení  videí  prostřednictvím mobilu  je vhodné řešit  s ohledem na 

motivy takového chování, kterou je většinou snaha o zviditelnění. Metodou je proto 

nabídnutí možnosti realizace kvalitnějších videí, tj. poučení o možnostech technicky 

lépe zvládnutého snímání obrazu a zvuku a o obsahových kvalitách krátkých videí. 

Jak vysvětlil  Bernd Schorb, dospívající,  kteří dostali  možnost se otevřeně vyjádřit 

prostřednictvím  krátkých  videí  natáčených  mobilním  telefonem  a  objevit  tak 

možnosti  této  tvorby,  se  obvykle  už  neuchýlili  zpět  k  nejjednodušším  formám 

využívání tohoto média, například ke skrytému natáčení spolužáků apod.141 Součástí 

osvěty  o  natáčení  pomocí  mobilu  by  mělo  být  i  připomenutí  právních  aspektů 

souvisejících  s  natáčením  druhých  osob,  popřípadě  se  zveřejňováním  takových 

materiálů142.

Možnosti zpracování

• u dětí  do 12 let  společným zjištěním průměrných  cen za mobilní  služby  

a jejich dalším zpracováním např. formou hry 

• vytyčením tématu, ke kterému jednotliví žáci nebo skupiny natočí krátký šot 

prostřednictvím mobilního telefonu

5.7. Zdravotní rizika související s používáním nových médií

V souvislosti  s používáním  nových  médií  je  často  upozorňováno  na  přímé  nebo 

nepřímé negativní působení těchto médií na zdraví. Může jít o dopady jak na fyzické, 

tak i na psychické zdraví jedince. Psychosociálním vlivům nových médií se věnovaly 

141 Schorb, osobní sdělení [2008-07-14].
142 Podle § 12 odst. 1 Zákona o ochraně osobních údajů smějí být písemnosti osobní povahy, 
podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích 
projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
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předchozí  kapitoly,  následující  oddíl  se  proto  zaměří  na  vlivy  nových  médií  na 

fyzické zdraví. Ty lze zjednodušeně kategorizovat takto:

• poškození pohybového ústrojí při práci s počítačem

Nejčastější  nemocí  z povolání  byl  v roce  2007  syndrom  karpálního  tunelu,  který 

podle  lékařů  nejvíce  postihuje  lidi  pracující  s počítači143.  Příčinou  je  opakované 

přetěžování  zápěstí  a  ruky  monotónní  činností.  Za  problémem  stojí  nevhodná 

ergonomie pracovního místa,  která má za následek také další  nespecifické obtíže: 

bolesti páteře a hlavy, oční potíže, bolestivost svalových skupin paží144. Obecně lze 

ovšem konstatovat,  že  dlouhodobé  sezení,  ať  už  u  počítače  nebo  například  před 

televizorem, zdraví neprospívá.

• vliv elektromagnetického záření

Počátkem  90.  let  20.  století  se  řada  výzkumů  snažila  dokázat  souvislost  mezi 

emitovaným zářením monitorů počítačů a poškozením živých buněk. Vliv, který byl 

v laboratorním  prostředí  dokázán,  ale  nebyl  nikdy  považován  za  důkaz  vlivu 

v reálných podmínkách.145 Než se podařilo podobnou souvislost spolehlivě prokázat, 

od  výroby  klasických  monitorů  se  upustilo  a  na  trhu  jsou  dnes  prakticky  jen 

obrazovky s podstatně nižší intenzitou působení těchto faktorů.

V podobné souvislosti  je často diskutováno nebezpečí  elektromagnetického záření 

mobilních telefonů. I v této oblasti jsou závěry, které vyplývají z výsledků výzkumu 

na toto téma, nejednoznačné. Například státní zdravotní ústav České republiky se ale 

škodlivého vlivu  mobilních  telefonů na zdraví  obyvatel  zatím neobává.  Množství 

elektromagnetického  záření,  kterému  může  být  člověk  vystaven,  přesto  upravuje 

nařízení  vlády o ochraně před neionizujícím zářením a všechny veřejně dostupné 

mobilní telefony jsou testovány tak, aby nepřekračovaly stanovené limity146.

Zpracování problematiky prostřednictvím mediální výchovy

143 Urban, Fenclová 2008.
144 Daňková 2008.
145 Zlatuška 1995.
146 Pekárek 2008.
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Otázka  správné  ergonomie  při  práci  s počítači  je  primárně  úkolem  informatiky, 

mediální výchova by se ale samozřejmě měla do osvěty v tomto směru zapojit také. 

Samozřejmostí  je  proto  uplatňování  pravidel  ergonomie  i  při  mediálně-výchovné 

práci s počítači.

Otázka  vlivu  elektromagnetického  záření  a  mobilních  telefonů  na  zdraví  člověka 

není  jednoznačně  vyřešená,  mediální  výchova  tak  může  v případě  zájmu  o  tuto 

problematiku poučit o možnostech minimalizace případných rizik.

Možnosti zpracování

• vyžadováním správné ergonomie při práci s počítači, vybízením k prokládání 

této práce pohybem

• poučením  o  možnostech  prevence  případných  rizik  souvisejících 

s elektromagnetickým  zářením:  vypínání  mobilních  telefonů  na  noc  

a vypínání elektrických přístrojů, když nejsou používány
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6. Příklady mediálně-výchovných projektů zaměřených na nová média 

realizovaných ve Spolkové republice Německo

V SRN se mediální výchova,  která se zabývá novými  médii,  více než ve školách 

samotných  etablovala  v mimoškolních  zařízeních.  Mediálně-výchovné  projekty, 

financované  městem  nebo  např.  spolkovou  zemí  se  věnují  například  konkrétním 

cílovým  skupinám  dětí  a  dospívajících.  Jejich  potřebám  a  problémům  potom 

přizpůsobí cíle a náplň projektu. Významným činitelem v této mediálně-výchovné 

práci jsou nízkoprahová zařízení. Ta jsou mnohde vybavována počítači a připojením 

k Internetu a mohou tak realizovat  projekty na podporu mediální  gramotnosti  pro 

práci s novými médii. Tato osvěta se tak dostává i k dětem ze sociálně slabších rodin, 

které jsou nejčastějšími klienty těchto zařízení. Následující příklady projektů svým 

obsahem nebo způsobem zpracování některých témat a problematik mohou posloužit 

jako  inspirace  pro  tvorbu  vlastních  projektů  sestavených  podle  potřeb  konkrétní 

skupiny dětí nebo dospívajících.

6.1. „Computer- Akademie“

Účastníci: děti ve věku 6-12 let; 70% dívek, 20% dětí imigrantů

Trvání: celkem 25 dní, každý den se zúčastnilo 6-12 dětí

Popis a průběh projektu:

Projekt  se  zaměřil  na  zprostředkování  technických  kompetencí  v souvislosti 

s novými  médii.  Konal se ve volnočasovém zařízení  v Mnichově,  které je možné 

nabídkou přirovnat k českým nízkoprahovým klubům.

Počítačová  akademie  se  nechala  inspirovat  systémem  vysokoškolských  zařízení  

a  nabídla  dětem  tematicky  různorodé  semináře.  Hra  na  univerzitu  začínala 

imatrikulací  a  zápisem  do  konkrétního  semináře  podle  vlastního  výběru  dítěte. 

Pedagogové si dali záležet na vytvoření univerzitní atmosféry, oslovovali sebe i děti 

jako  na  akademické  půdě  apod.  Tematické  okruhy/semináře,  zajišťovali  samotní 

pedagogové  dětského  centra,  kteří  si  práci  s danými  nástroji  předem  osvojili. 

V nabídce počítačové akademie byly tyto semináře:

91



• „Počítačový začátečnický kurz“ – všeobecný úvod do fungování hardwaru  

a základního softwaru, co je to operační systém apod.

• „Maluj a svět bude barevný“ – úvod do programu MS Paint, ve kterém děti 

vytvářely vlastní díla

• „Účinky médií“ – všeobecný přehled o různých médiích jako je rozhlas, film, 

tištěná média a Internet a srovnávání jejich kvalit

• „MS Word“  –  úvod do  textového  editoru,  formátování,  tvorba  grafických 

prvků jako tabulky, rámce, Word Art, kontrola pravopisu a tezaurus

• „Fotografie  a  jejich  zpracování“  –  zacházení  s digitálním  fotoaparátem, 

scanner,  dataprojektor  a  příslušný  software,  retušování,  automatické 

korektury, ukládání obrázků

• „Internet“ - vznik Internetu, princip fungování, jeho používání, vyhledávače, 

internetové prohlížeče,  správa záložek.  Vyzkoušení  dětského chatu,  zřízení 

vlastní e-mailové adresy

• „Homepage“ – tvorba vlastní internetové stránky s texty a grafikou, vytvoření 

vhodné struktury a publikace na serveru

Během cca půlhodinového až hodinového kurzu (podle věku a schopností dětí) děti 

získaly  základní  přehled  a  měly  potom možnost  si  dobrovolně  naučené  zkoušet. 

Samy se potom rozhodly,  zda a kdy se přihlásí  k závěrečné zkoušce. Jejím cílem 

bylo, aby dítě mohlo předvést to, co se naučilo. Proto nešlo o žádný univerzální test, 

ale o jakýsi pohovor, který se přizpůsobil dovednostem dítěte,  které je tak mohlo 

prezentovat. Za úspěšně složenou zkoušku každé dítě dostalo diplom.

Jako velmi  efektivní  se podle autorů  projektu ukázala  možnost  samostatně  zvolit 

téma semináře. Děti byly při práci motivované, protože o samostatně zvolené téma 

jevily  opravdový  zájem  a  zároveň  nesly  i  zodpovědnost  za  vlastní  rozhodnutí. 

Nakonec se často postupně zúčastnily všech seminářů. 

Zdroj: Meister, 2003, s. 15-20 In: Moser et al. 2003
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6.2. Obrazy mládeže – svět pohledem mladých

Účastníci projektu: 18 účastníků ve věku 15-20 let

Trvání projektu: 6 měsíců

Technické vybavení: 8 multimediálních počítačů s připojením k Internetu, Scanner, 

digitální kamera, digitální fotoaparát

Software: MS Frontpage, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, webový 

prohlížeč, Hot Potatoe

Popis a průběh projektu:

Projekt se zaměřil na upevňování osobní identity mladých, na jejich identifikaci se 

společností  a  zároveň  vyrovnání  se  s představami,  které  má  o  mladé  generaci 

společnost.

Projekt byl realizován v mládežnickém počítačovém klubu SIN (Studio im Netz)147 

v rámci  pravidelných  týdenních  setkání.  V závěru  projektu  mládežnické  centrum 

uspořádalo pětidenní soustředění. 

Prvním úkolem každého jednotlivce bylo představit svou osobnost. Pro mnohé ale 

byl  problém  vůbec  vyjádřit,  jací  vlastně  jsou.  V projektu  se  proto  zaměřili  na 

nejobyčejnější  oblasti  svého života:  jak vypadá jejich den nebo jaké mají  zájmy  

a proč. Z těchto údajů potom vytvořili  jednoduché webové stránky,  které doplnili 

svou přezdívkou, údaji o věku, vzdělání, atp.

V další fázi  projektu účastníci  zpracovávali  konkrétní témata asociativní metodou. 

Pohybovali se přitom v mantinelech svých osobních přání a představ a názorech na 

světové dění a stav společnosti. Své pohledy na tato témata zpracovávali jako koláž 

textu a obrazu v programu Macromedia Flash. Koláže měly rozsah cca 1 minutu.

V další části se účastníci měli vypořádat s tím, jak je vidí okolní společnost. Pomocí 

programu Hot Potatoe byl vytvořen dotazník, později umístěný na Internet. Zájemci 

mohli  vybírat  až  z pěti  nabídnutých  odpovědí.  Ve vyskakovacím oknu se  potom 

objevilo  vyhodnocení  odpovědi a její srovnání se skutečným vnímáním problému 

mladými. Mezi celkem osmi otázkami v dotazníku byly například dotazy „co je dnes 

pro mladé obzvlášť důležité“, „čeho chtějí mladí dosáhnout v profesním životě“ nebo 

„jak si mladí představují vztah“.

147 viz http://www.sin-net.de/. 
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Všechny tyto  části  byly  spojeny a  strukturalizovány  v konkrétní  webové stránce, 

která  prostřednictvím  koláže  vyjádření  a  představení  několika  mladých  vytvořila 

mozaiku  názorů  a  osobností  mladé  generace.  Součástí  webové  prezentace  bylo  

i fórum, ve kterém mohli návštěvníci webu reagovat na obsah i na způsob zpracování 

jednotlivých  témat.  Účastníci  tak  dostávali  zpětnou  vazbu jak  ke  své  práci,  tak  

i k sobě samotným, ke svým představám a myšlenkám. Podle vedoucích projektu se 

to pozitivně odrazilo v sebevědomí účastníků.

Pozn.: Při  realizaci  projektu  v běžném  kolektivu  dospívajících,  kteří  nejsou 

nadprůměrně počítačově zdatní, by bylo vhodné zapojení poradce, který pomáhal při 

výrobě výsledných multimediálních produktů.

Zdroj: Hans-Jürgen Palme: Bilder von Jugend. In: Moser, 2003

6.3. Sebeprezentace a identita – Fredl Community

Fredl Community je dětské a mládežnické centrum města Mnichov. Hlavním městem 

Bavorska  je  také  centrum  financováno.  Většina  návštěvníků  centra  pochází 

z problematické  čtvrti  Aubing,  kde  žije  cca  20% cizinců  a  velká  část  těch,  kteří 

centrum Fredl navštěvují, vyrůstá jen s jedním rodičem. Náplní centra je poradenství, 

pomoc  se  školními  povinnostmi  a  odpolední  kluby  s různou  náplní:  internetová 

kavárna, filmová noc, zvláštní kluby pro chlapce a pro dívky. Jeden z dlouhodobých 

projektů  centra  byl  zaměřen  na  rozvíjení  kompetencí  pro  používání  Internetu. 

Konkrétně se zaměřil na:

• rozvoj schopnosti vnímání a zpracování obsahu Internetu

• rozvoj tvořivých schopností při tvorbě webových stránek

• rozvoj schopnosti interakce na Internetu a využívání jeho nabídky

Trvání projektu: neomezeně

Technické vybavení:

8  osobních  počítačů  připojených  k Internetu,  3  tiskárny,  digitální  fotoaparát  

a kamera, scanner

Software: Macromedia Dreamweaver, Corel Draw, MGI Photosuite
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Projekt Sebeprezentace a identita měl tři dílčí části:

I. Osobní stránky

Účastníci: 72 dětí a dospívajících, 30% dívek a 70% chlapců, 70% účastníků s cizím 

původem

Popis a průběh projektu:

Dění  v centru  Fredl  je  dokumentováno  na  jeho  webových  stránkách.  Děti  

a  dospívající  sami  vyjádřili  přání  prezentovat  se  na  těchto  stránkách  také 

individuálně. Společnou rešerší proto účastníci a pedagogové hledali nejlepší způsob 

prezentace. Srovnávali různé formy, kterými lidé na Internetu prezentují sami sebe, 

až nakonec společně vytvořili vlastní optimální strukturu takové osobní stránky. Děti 

a dospívající potom společně vytvářeli vlastní fotografie a krátká prezentační videa 

a sestavovali texty podle vytvořeného vzoru: co mám a nemám rád, jaký jsem a jaký 

chci být apod. V rámci mantinelů bezpečnosti také zveřejnili svá osobní data.

II. Vlastní obraz na Internetu

Účastníci:  počet účastníků tohoto dílčího projektu nebylo možné vzhledem k jeho 

charakteru změřit. Lze předpokládat, že se ho účastnili minimálně ti, kteří se podíleli 

na projektu tvorby osobních stránek, tj. min. 72 dětí a mladých ve věku 7-24 let

Popis a průběh projektu:

Cílem projektu bylo přimět děti a mladé k přemýšlení nad vlastní identitou a nad tím, 

jak působí na ostatní. Základními otázkami proto bylo: jak působím na ostatní? Jak 

bych rád působil? Co musím udělat, abych byl ostatními přijímán? Autoři projektu 

vycházeli  z toho,  že  internetová  komunikace  nabízí  široké  možnosti  pro  takové 

hledání vlastní identity a zkoušení reakcí na svou osobu bez většího rizika. V rámci 

internetové prezentace centra Fredl tak vytvořili dvě chatovací místnosti. Ty se brzy 

staly oblíbenou komunikační platformou i dalších podobných zařízení a děti a mladí 

tak mohli prostřednictvím chatu komunikovat i s neznámými lidmi. Během chatování 

byli  k dispozici  pedagogové  centra,  kteří  začátečníkům  radili  s technickým 

zvládnutím  chatování,  diskutovali  ale  i  o  tom,  co  kdo  při  chatování  zažívá  

a upozorňovali na možná nebezpečí chatu. Zároveň z povzdálí kontrolovali, jak se 

kdo v chatu  chová a  jak  reaguje  na  případné  nevhodné  návrhy,  které  dostal.  Na 
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bezpečné půdě mládežnického centra pak také došlo k několika osobním setkáním 

těch, kteří se seznámili právě v tomto chatu.

III. Dívky a Internet

Účastníci: 25 dívek ve věku 10 – 18 let

Popis a průběh projektu:

Zvláště v sociálně níže postavených skupinách děti a dospívajících jsou počítačové 

dovednosti spíše doménou chlapců. S podporou města Mnichov proto centrum Fredl 

vytvořilo  zvláštní  počítačovou  místnost  určenou  jen  dívkám.  K počítačům  běžně 

používaným v centru měly totiž dívky jen omezený přístup kvůli vysokému zájmu 

chlapců. Po otevření této místnosti, ve které byl dívkám také k dispozici poradce, se 

dívky s větší odvahou snažily naučit lépe ovládat počítač a sofistikovaněji používat 

Internet. Díky tomu také mohly počítače dětského a mládežnického centra i dívkám 

lépe posloužit jako nástroj například při psaní domácích prací apod.

Zdroj: Stephan Buchloh: Selbstdarstellung und Identität – die Fredl-Community. In: Moser, 2003

6.4. Dívky a chlapci v zrcadle času

Účastníci projektu: dívky a chlapci ve věku 14-17 let

Výstup projektu: www.xtrakt.muc.kobis.de/generationen

Projekt je realizován od roku 2005 sdružením SIN – Studio im Netz148. Na tvorbě 

obsahu  projektu  se  podílí  mládežnický  počítačový  klub  SIN  a  žáci  Montessori 

základní  školy  v Mnichově.  Cílem  projektu  je  posílení  podpory  kompetencí  pro 

aktivní  používání  Internetu a  posílení  vlastní  identity prostřednictvím konfrontace 

vlastního světa se světem starší generace. Projekt „Dívky a chlapci v zrcadle času“ se 

snaží o srovnání života současných teenagerů a jejich rodičů. Pro děti a dospívající je 

přitom nejzajímavější přímé srovnání koníčků, oblíbených hvězd, snů, přání rodičů, 

když  byli  tak staří,  jako dnes  oni  sami.  Dospívající  se  tak zapojují  do diskuse o 

proměně  obrazu  a  rolí  mladých  jednotlivých  generací.  Pro  získání  proporčního 

pohledu je toto srovnání realizováno podle pohlaví, tj. že dívky získávají informace 

148 viz http://www.sin-net.de/.
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od svých matek, chlapci od otců. To také přispívá k získání představy o proměně rolí 

žen a mužů ve společnosti. Výsledky srovnávání jsou potom společně se skupinou 

teenagerů  zveřejňovány  na  Internetu  (viz  obrázek  1  a  2).  Součástí  Internetové 

prezentace je také hlasovací formulář pro návštěvníky stránek.

6.5. „Giesinger Mädchentreff“

Účastníci: 5 dívek ve věku 10-14 let

Trvání: 3 setkání po 2,5 hodinách

Popis a průběh projektu:

Projekt byl zaměřen na dívky, které se pravidelně účastní setkání určených jen pro 

slečny.  Tato setkání pořádá zařízení pro děti  a dospívající  města  Giesing a lze je 
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přirovnat k odpoledním klubům českých nízkoprahových zařízení. Zprostředkování 

kompetencí  pro  používání  nových  médií  skupinám  složeným  jen  z děvčat  se 

osvědčilo, protože v uzavřené skupině se dívky chovají jinak, mají odvážnější přístup 

k novým médiím, než když jsou ve skupině spolu s chlapci. Děvčata byla na počátku 

seznámena  s výsledným  produktem,  který  by  měla  vytvořit:  prostřednictvím 

jednoduché  internetové  prezentace  na  stránkách  zařízení  představit  svůj  život  ve 

městě. Toto téma bylo zvoleno ze dvou důvodů: s vlastním životem se mohla děvčata 

snadno identifikovat a mít tak větší motivaci pro aktivní tvorbu, především je ale tato 

činnost přiměla k aktivnějšímu uvažování o prostředí, ve kterém žijí. Děvčatům byly 

přiblíženy  technické  možnosti,  které  mohou  využívat,  tj.  fotoaparát  a  kamera, 

software  pro  zpracování  fotografií  a  videa,  software  pro  vytvoření  webové 

prezentace. Dívky v následné diskusi, ve které jim vedoucí projektu dávala další tipy 

a  jejich  plán  usměrňovala,  vytvořily  vlastní  koncept  toho,  co  a  jak  by  chtěly 

zveřejnit, jakou strukturu by stránka měla mít a proč. Svůj záměr při tom podřídily 

možnostem média, tj. Internetu. Náplní dalšího setkání potom bylo sbírání materiálu: 

dívky s fotoaparátem a kamerou obešly všechna  pro ně důležitá  místa  ve městě  

a zdokumentovala,  co jsem na nich líbí či nelíbí  – např. školu, kulturní instituce, 

továrnu. Během dalšího setkání potom vybraný materiál společně s vedoucí projektu 

umístili na webové stránky a doplnily doprovodným textem.

Zdroj: Angelika Schreiber. In: Moser 2003, s. 21-28.

6.6. Školní projekt základní školy Martina Kneidla v Grünwaldu

Trvání: leden – červenec 2007

Popis projektu:

Multimediální projekt realizoval SIN – Studio im Netz149 ve spolupráci se základní 

školou v Grünwaldu. Do projektu se zapojily všechny třídy školy. Prostřednictvím 

veškerého dostupného multimediálního  vybavení  byly  propojeny obsahy školních 

osnov s podporou mediální gramotnosti.

Cílem  projektu  bylo  vytvoření  digitální  knihy  na  téma  medvědi.  Kniha  měla 

v několika kapitolách nabídnout různé úhly pohledu na tato zvířata od jejich potravy 

a výskytu (zpracováno vyššími ročníky)  až po jejich pohádkové role (zpracováno 

149 viz http://www.sin-net.de/. 
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žáky 1. třídy). Jednotlivé kapitoly byly multimediálně doplněny o zvukové nahrávky, 

videa nebo obrázky dětí.

Zdroj: http://www.sin-net.de/sin-net/Archiv/Projekte/Gruenwald/Projektbericht/bruno.htm

6.7. Sdružení Seitenstark

Seitenstark150 je  sdružení  webových  stránek  pro  děti.  Existuje  od  roku  2003  

a v současnosti je jeho členem 36 webových portálů. Smyslem sdružení je nabídnout 

dětem bezpečný internetový prostor, který jim umožní vhodnou zábavu a přispěje 

k jejich  rozvoji.  Sdružení  má  zároveň  za  cíl  přispět  k rozšíření  počtu  dětských 

webových stránek, které jsou pravidelně aktualizované a splňují skutečné požadavky 

dětí  na  takové  stránky.  Základními  principy,  které  by  členové  sdružení  měli 

dodržovat, jsou vymezeny v zásadách sdružení Seitenstark:

Cíle sdružení

Seitenstark  –  sdružení  propojených  dětských  webových  stránek  se  zasazuje  

o  rozmanitou  a  živou  nabídku  německých  webových  stránek  pro  děti.  Členové  

sdružení vzájemnou spoluprací  zlepšují  nabídku pro děti,  považuji  se ale  také za  

lobbyisty německých dětských stránek.

Kritéria členství

Ve sdružení Seitenstark jsou vítané ty stránky,  které jsou určeny speciálně dětem 

(buď výhradně, anebo jasně rozeznatelnou a ohraničitelnou částí své nabídky).

• nabídka

Dětské stránky nabízejí obsahy, které jsou pro jednotlivé věkové skupiny smysluplné,  

vycházejí vstříc zájmům dětí a berou vážně jejich nároky na informace a zábavu.  

Nabídka musí být obsahově kultivovaná a pravidelně aktualizovaná.  Měla by být co 

nejvíce interaktivní.

150 viz http://www.seitenstark.de/.
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• komerční hlediska

Dětské  stránky  vznikají  za  různých předpokladů a finančních  podmínek.  Členové 

sdružení  Seitenstark,  jejichž  nabídka  je  financována  komerčními  subjekty  nebo 

příjmy  z reklamy,  striktně  a  zřetelně  oddělují  redakční  a  komerční  část  svých  

stránek. Toto dělení musí být patrné i dětem. Internetové obchody apod. by měly hrát  

podřadnou roli.

• ochrana mravního vývoje mládeže

Všechny členské stránky sdružení Seitenstark jsou v souladu se zákonem na ochranu 

mravního  vývoje  mládeže  (Jugendschutzgesetz).  Dodržování  zákona  probíhá 

autoregulativně. Kromě toho jsou členové sdružení povinni dodržovat další kritéria  

kvality, jako např. vnímání dětí jako lidí a ne jako konzumentů, a jejich oslovování  

v souladu s principy práv dětí.

• ochrana osobních údajů

Dodržována  jsou  i  pravidla  na  ochranu  osobních  údajů.  Na  stránkách  nejsou 

zveřejňovány adresy a osobní údaje dětí včetně jejich e-mailové adresy.

Propojení členů sdružení Seitenstark

Členové sdružení  se propojují,  aby se návštěvníci  jednotlivých  stránek dozvěděli  

o existenci dalších portálů, které jsou pro ně vhodné. Nejnižším stupněm propojení je 

vzájemné prolinkování.  Žádoucí  je  ale  každé obsahové propojení.  Nabídky,  které  

jsou  v rámci  konkrétních  stránek  k dispozici,  by  měly  být  nabídnuty  i  dalším 

partnerům. Na výsadním místě by mělo u propojených stránek být umístěno logo 

sdružení Seitenstark.

Otevřenost

Seitenstark  se  staví  jasně  k otázkám rozvoje  a  dalších  podob dětských  webových 

stránek. To se týká především oblasti ochrany mravního vývoje mládeže a kvality  

obsahu.
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Pro  zajištění  povědomí  veřejnosti  o  sdružení  Seitenstark  je  vhodné  pravidelné  

zveřejňování tiskových zpráv, zpráv ze zákulisí a výsledků šetření, které pocházejí  

z praxe provozovatelů dětských stránek.

(…)

Společné projekty

Sdružení  Seitenstark  připravuje  společné  projekty,  touto  kooperací  

např. s univerzitami a dalšími Institucemi mohou být uskutečněna přání dětí, jejichž  

realizace by pro jednotlivé provozovatele stránek byla příliš náročná.151

Zdroj: www.seitenstark.de 

6.8. Seitenstark-Chat

Děti, návštěvníci stránek sdružených v síti Seitenstark (viz kap. 6.1.7.), vyžadovali 

na  těchto  stránkách  platformu,  která  by  jim  umožnila  přímo  mezi  sebou 

komunikovat. Jednotlivé webové portály ale nemohly samostatně něco podobného 

realizovat.  Ve spolupráci  s Katedry mediální  pedagogiky Univerzity  Lipsko proto 

Seitenstark  v roce  2004 vytvořil  koncept  bezpečného dětského chatu.  Díky němu 

mohou děti  nejdříve tři  dny v týdnu,  později  každý všední  den vždy dvě hodiny 

chatovat  v jedné  místnosti  společně  s vyškolenými  moderátory.  Projekt  postupně 

získával  podporu  státních  organizací  a  také  ocenění  (např.  AOL  Safer  Media 

Awards). V současnosti se na financování provozu chatu podílí Bundeszentrale für 

politische Bildung a sdružení Ein Netz für Kinder. Vzhledem k velkému zájmu dětí 

a díky finanční podpoře je tento chat od roku 2008 otevřen každý všední den čtyři 

hodiny. 

Chatovací  místnost  je  přístupná  přes  centrální  vstup  na  www.seitenstark.de/chat 

a  prostřednictvím  stránek  spojených  v projektu  Seitenstark  (viz  obrázek  3). 

V současnosti  společný  server  pro  tento  dětský  chat  používá  cca  20  webových 

stránek sítě Seitenstark, v chatu se tak scházejí děti, které přicházejí z různých webů. 

Vstup  do  chatu  je  záměrně  jednoduchý,  aby  neodrazoval  ani  nejmladší  děti. 

Vyžaduje se proto jen přezdívka a heslo (viz obrázek 4).

151 viz http://www.seitenstark.de/pdf/seitenstark_grundsaetze.pdf. 
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Cílovou  skupinou  chatu  jsou  děti  a  dospívající  ve  věku  od  8  do  16  let.  Počet 

účastníků  chatu  v jednom  okamžiku  je  omezen  na  50.  Tím  je  zajištěna  kvalitní 

moderace chatu a optimální péče o děti.  Průměrně se chatu během dvouhodinové 

relace zúčastní celkem 160 dětí.

Dětský chat je výjimečný principem moderování, v Německu je zatím svého druhu 

jediný.  V chatovací  místnosti  jsou  neustále  přítomni  dva  moderátoři,  kteří  jsou 

fyzicky v jedné místnosti a svou práci spolu konzultují. Jeden z moderátorů přijímá, 

popřípadě odmítá příspěvky dětí, druhý moderátor sleduje dění v chatu a aktivně se 

ho  účastní.  První  z  moderátorů  příspěvky  od  dětí  nejprve  čte  a  teprve  pokud 

neobsahují  sdělení  ohrožující  mravní  vývoj  mládeže,  kontaktní  údaje  nebo hrubé 

urážky  povolí  jejich  zobrazení  v chatu.  Povolené  sdělení  se  tedy  po  několika 

sekundách  od  odeslání  objeví  na  obrazovkách  všech  zúčastněných  dětí,  naopak 

odmítnutý  příspěvek žádný z účastníků  chatu  kromě moderátorů  nevidí.  Účastník 

chatu, který odeslal odmítnutý příspěvek, dostane automatickou zprávu se sdělením, 

že se nedržel pravidel chatikety a jeho příspěvek proto nebyl odeslán. Druhý (píšící) 

moderátor  potom  dotyčnému  účastníku  chatu  vysvětluje,  z jakého  důvodu  jeho 

příspěvek nemohl být odeslán do chatu – např. protože sděloval své telefonní číslo, 

což  je  v tomto  chatu  zakázané  a  může  to  být  nebezpečné.  Tímto  vysvětlením je 

možné dětem objasnit, v čem spočívá jejich chybný přístup, a trvale jim tak vysvětlit 

nejdůležitější  pravidla  bezpečného  používání  fascinujícího  ale  také  komplexního 

světa  Internetu.  V některých  případech  jsou  děti  z chatu  vyloučeny,  což  je  nutné 

v situacích, kdy děti i přes několikerá napomenutí porušují pravidla chatu. 
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Rozhodnutí  o  přijetí  nebo odmítnutí  konkrétních  sdělení  dělá  dotyčný  moderátor 

sám. O sporných případech ale moderátoři  zpětně vedou neustálé diskuse v rámci 

pravidelných supervizí. Tak je zajištěno, že v tomto rozhodování moderátoři jednají 

pokud  možno  shodně.  Komunikace  mezi  všemi  moderátory  je  nutná  také  kvůli 

postoji k mnoha problémům, ke kterým při chatu dochází, včetně starostí, se kterými 

se děti  na moderátory obrací a s jejichž řešením moderátoři  do určité míry dětem 

pomáhají. Vedle zajištění ochrany dětí v chatu je tato otevřenost pro řešení některých 

problémů dětí  jednou z dalších výhod principu moderovaného chatu.  Kromě toho 

moderátoři  dětem pomáhají  také s technickým zvládnutím chatování  a  pohybu na 

Internetu,  což  pomáhá  především  dětem,  které  s chatováním  začínají  a  mezi 

ostatními  zkušenějšími  účastníky  chatu  jsou  nejisté.  Seitenstark-Chat  je  tak 

platformou,  na  které  si  mohou  děti  osvojit  správné  používání  virtuálního 

(chatovacího)  prostoru a  zároveň se  učí  znát  a  dodržovat  pravidla,  která  s těmito 

aktivitami souvisejí. 

Funkce moderovaného chatu Seitenstark-Chat lze shrnout takto:

• výchova k uvědomělému přístupu k médiu

• ochrana před nebezpečími spojená s tímto médiem152

Tematické chaty

Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin je k chatu přizván expert, který s dětmi diskutuje na 

téma  mobbing.  Vedle  pravidelných  otevíracích  hodin  chatu  se  jednou  za  měsíc 

konají  chaty  zaměřené  na  konkrétní  předem  vymezené  téma.  Trvají  zpravidla  

2 hodiny, počet jeho účastníků je omezen na 25 dětí. Ke každému takovému chatu je 

pozván odborník,  který s dětmi  diskutuje  podle  svého oboru například  o chování 

domácích zvířat, o médiích, o práci policisty nebo hasiče, ale i o tématech jako je 

šikana nebo právě bezpečnost na Internetu. Tyto tematické chaty patří mezi dětmi 

k velice oblíbeným.

152 Warkus, osobní sdělení [2008-07-05].
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7. Návrhy zpracování některých problematik nových médií v rámci výuky na 

základních a středních školách v České republice

Způsob a míra zařazování podpory mediální (chcete-li informační) gramotnosti do 

výuky  ve  školách  nejsou  českým  Rámcovým  vzdělávacím  programem  přesně 

definovány.  Žáci  a  studenti  se  mohou  s mediální  výchovou  setkat  jak  jako 

s průřezovým tématem v různých předmětech, tak v rámci samostatných výukových 

oborů  nebo  jednorázových  projektů.  Následující  metodické  tipy  by  měly  být 

aplikovatelné  ve  všech  uvedených  formách  výuky.  Jde  o  příklady  možností 

zpracování  jednotlivých  problematik,  které  mohou  sloužit  jako  vodítka  pro  další 

zpracování a úpravy podle konkrétních potřeb žáků a učitelů, například tematickými 

webovými  stránkami  je  možné  zpracovávat  nejen  otázky  týkající  se  používání 

nových médií, ale vzájemnou spoluprací učitelů lze zpracovávat všechna témata, se 

kterými se žáci a studenti v celé školní výuce setkávají.

7.1. Vnitřní život počítače

Cíle: osvojení počítačových dovedností

Cílová skupina: 6-10 let

Časový rozsah: cca 30 minut

Technické vybavení: jeden vyřazený počítač s monitorem a klávesnicí

Průběh: 

Pod  dohledem  dětí  učitel  informatiky  rozebere  starší  vyřazený  počítač  a  spolu  

s pedagogem mediální výchovy dětem vysvětlí jeho základní funkce – odkud kam se 

posílají příkazy, které děti zadávají do klávesnice, kde se příkazy zpracovávají a jak 

se jejich plnění  projeví.  Možné přirovnáním k lidským orgánům. Závěrem možné 

vyzvat děti k tomu, aby nakreslily, jak si fungování počítače na základě získaných 

informací představují.
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7.2. Náklady na telefonování

Cíle: vědomé řízení výdajů za mobilní služby

Cílová skupina: 6-11 let

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Technické vybavení: počítače s připojením na Internet (alespoň 1 na 2 žáky)

Průběh:

Tématem hodiny je telefonování, jeho obsah a forma. Děti diskutují o tom, jak a jak 

dlouho samy telefonují, jak telefonují jejich rodiče a prarodiče atp. Na základě toho 

sestaví několik modelových telefonních rozhovorů. Následně spolu s pedagogem na 

Internetu vyhledají ceny za mobilní telefonování a dospějí k průměrné ceně volání za 

minutu. Poté se rozdělí do skupin po třech a každé této skupině je přidělen jeden 

modelový telefonní rozhovor. Dva z této skupiny potom před třídou sehrají scénku 

telefonního  rozhovoru  a  třetí  počítá  jejich  náklady.  Může  například  signalizovat 

každou minutu, po skončení rozhovoru náklady sečte. Vystřídají se všechny skupiny.

7.3. Webová prezentace oblíbeného hrdiny

Cíle: seznámení s prezentačními možnostmi Internetu, osvojení počítačových 

dovedností, orientace ve struktuře webových stránek

Cílová skupina: cca 8-10 let, skupina cca 10 dětí

Časový rozsah: 2-3 vyučovací hodiny

Technické  vybavení: počítače  s připojením  k Internetu  (1  na  žáka),  scanner, 

tiskárna,  prostor  pro  umístění  stránek  projektu  (nejlépe  na  webu školy),  webový 

prohlížeč, editor pro tvorbu webových stránek, textový a grafický editor (vše podle 

možností školy)

Příprava: vytvoření příkladu struktury stránky prezentovaný dětem buď přímo na 

Internetu  nebo  prostřednictvím  např.  prezentace  v programu  PowerPoint,  ve 

spolupráci s učitelem informatiky příprava prostoru na webovém serveru (například 

v rámci webových rámci stránek školy, popř. možnost využít jednoduchých serverů 

pro blogování)
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Průběh:

1.  vyučovací  hodina:  Představení  projektu,  v jehož  rámci  by  každé  dítě  mělo 

vytvořit jednoduchou webovou stránku, na které by prezentovalo svého oblíbeného 

pohádkového, filmového nebo jiného hrdinu. Jako příklad pro lepší představu může 

učitel  nabídnout  připravený  příklad  optimální  struktury  stránky  prezentovaný 

například  prezentací  v programu  PowerPoint  a  schéma  této  struktury  dětem 

vytisknout a rozdat. Děti si vyberou hrdinu, kterého by chtěly prezentovat. Zadání 

domácího úkolu: vytvoření krátkých textů a rešerše např. obrázků, které by měly být 

do  struktury  zasazeny.  Na  splnění  tohoto  domácího  úkolu  je  vhodné  poskytnout 

dostatek času (např. 2 týdny).

2. - 3. vyučovací hodina: Kompletace textů a materiálů, které chtějí děti zařadit do 

prezentace.  Podle dovedností  dětí  a  náročnosti  publikování  obsahu je  možné děti 

zapojit a postupně jim při publikování obsahu asistovat (vhodná je proto přítomnost 

učitele informatiky).

7.4. Proměna identity v chatu

Cíle: podpora používání chatovacích platforem při vědomí rizik s tím souvisejících

Cílová skupina: 8-12 let

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Technické vybavení: 2 oddělené učebny s počítači připojenými k Internetu, v každé 

učebně  jeden  počítač  na  žáka  (třída  je  rozdělená  na  dvě  poloviny),  internetový 

prohlížeč, textový editor, tiskárna

Příprava: vytvoření uzavřené chatovací místnosti na jednom z chatovacích portálů. 

Vytištění  jmen  zúčastněných  žáků  a  jejich  rozstříhání  na  jednotlivé  lístečky, 

rozdělení jmen na dvě poloviny.

Průběh:

K tomuto projektu je vhodná práce dvou pedagogů. Třídu rozdělí na dvě skupiny, 

kterým odpovídají  i  dvě  části  lístečků  se  jmény.  Pedagogové skupiny rozsadí  do 

dvou oddělených počítačových místností s tím, že mezi sebou budou chatovat. Žáci 

si  vylosují  jména  svých  spolužáků  přítomných  ve  stejné  místnosti.  Pedagog  jim 
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vysvětlí, že se pokusí hrát hru na změněnou identitu – v chatu budou představovat 

toho  žáka,  jehož  jméno  si  vylosovali.  Podle  toho  zvolí  i  přezdívku  

(např. péťa1 apod.). Druhá skupina ale udělá totéž. Ve smluvený čas se děti přihlásí 

do chatu. Děti pravdu odhalí (podle věku) pravděpodobně velice rychle, přesto jde 

o  východisko  k diskusi  o  nebezpečích  chatu,  která  jsou  dána  možnostmi  změny 

identity. Tato závěrečná část může probíhat nejprve odděleně později společně, kdy 

si obě skupiny vymění své dojmy.

7.5. Život s mobilními telefony

Cíle: vědomé a přiměřené používání mobilních telefonů

Cílová skupina: cca 10-16 let

Časový rozsah: 3-5 dní

Průběh: 

Tento projekt je možný jen po dohodě s žáky a jejich rodiči.  Děti by se zavázaly 

několik  dní  vůbec  nepoužívat  mobilní  telefon.  Pro  kontakt  např.  s rodiči  ale  

i s dalším okolím by používali jiné komunikační prostředky. Závěrem (např. na konci 

týdne) by společně diskutovali jednak o problémech, do kterých se kvůli nepoužívání 

mobilních  telefonů  dostali,  jednak  naopak  o  případných  přínosech  experimentu  

a o možnostech přenést některá zjištění do běžného života s mobilním telefonem.

7.6. Orientace ve struktuře webových stránek a jejich srovnání

Cíle:  pochopení  hypertextové  struktury  a  principů  tvorby  struktury  webových 

stránek, orientace v prostředí Internetu, schopnost vyhledávání informací

Cílová skupina: cca 12-16 let

Časový rozsah: podle náplně a rozsahu 20-45 minut

Technické  vybavení: počítače  s připojením  k Internetu  (1  na  žáka),  tiskárna, 

webový prohlížeč, textový editor
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Příprava: Učitel předem vybere cca 5 konkrétních webových prezentací např. měst, 

škol, sportovních klubů apod. Možné je vybrat různé prezentace stejného charakteru, 

tj. např. 5 prezentací měst, anebo 5 různých prezentací. 

Průběh: 

Učitel rozdělí jednotlivé prezentace se zadáním webové adresy mezi žáky. Zadáním 

je během 5-7 minut se zorientovat ve struktuře webové prezentace. Každou webovou 

stránku by potom měl vždy jeden z žáků představit ostatním. Následuje zhodnocení 

a  porovnání  struktury  jednotlivých  webových  prezentací,  jejich  přehlednosti, 

odůvodnění některých prvků a konstatování nedostatků, návrhy lepších řešení.

Variací  na  tuto  základní  orientaci  ve  struktuře  webových  stránek  je  zadání 

konkrétního úkolu jednotlivým žákům:

Příprava: Podle počtu žáků učitel vybere počet webových prezentací – cizích měst, 

škol,  médií,  institucí  apod.  Výběrem může  zohlednit  i  témata  probíraná  v jiných 

předmětech.  Na každé  prezentaci  najde jednu konkrétní  informaci  –  např.  jméno 

sekretářky  starosty,  rok  založení,  ale  i  kuriózní  a  zábavné  informace.  Webovou 

adresu a otázku na konkrétní informaci vytiskne na jednotlivé lístečky. 

Průběh: 

Na  hodině  potom  nechá  žáky  vylosovat  si  jednotlivá  zadání  a  odstartuje  závod 

v hledání. Po nalezení žáci jednotlivě uvedou webovou adresu, otázku i odpověď  

a  způsob,  kterým  odpověď  našli.  Při  výběru  otázek  je  vhodné  snažit  se  udržet 

přibližně stejnou hladinu obtížnosti vyhledávání.

7.7. Vytvoření osobní stránky

Cíle: prevence eskapismu a závislostního chování (podpora vědomí vlastní identity, 

cílů a přání), schopnost sebeprezentace, osvojení počítačových dovedností

Cílová skupina: 14-16 let, skupina cca 10 žáků/studentů

Časový rozsah: 4 vyučovací hodiny

Technické  vybavení:  počítače  s připojením  k Internetu  (1  na  žáka),  digitální 

fotoaparáty  a  kamery,  scanner,  tiskárna,  prostor  pro  umístění  stránek  projektu 
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(nejlépe  na webu školy),  webový prohlížeč,  editor  pro tvorbu webových  stránek, 

textový a grafický editor (vše podle možností školy)

Příprava: Vytištění dotazníků se základními otázkami: jak žáci hodnotí sebe sama, 

jak  jsou  podle  svého názoru  viděni  okolím,  co  by  na  sobě  chtěli  změnit.  Mezi  

3.  a  4.  vyučovací  hodinou  příprava  webové  stránky  (např.  také  ve  spolupráci 

s učitelem  informatiky),  možnost  využít  školní  webovou  stránku  s vytvořením 

zvláštní sekce chráněné heslem.

Průběh: 

1.  vyučovací  hodina:  Před  rozdáním dotazníků  je  podle  povahy skupiny možná 

diskuse  na  téma  vlastní  osobnosti,  možné  je  ale  i  okamžité  zadání vyplnění 

dotazníků. Výsledkem by měly být krátké heslovité texty. Závěrem hodiny by měl 

být  představen  výsledný  produkt  –  soubor  osobních  webových  profilů,  jehož 

základem jsou odpovědi  na dotazníkové otázky,  doplněné o multimediální  prvky. 

Domácím úkolem je znovu promyšlení  odpovědí na otázky a vytvoření  koncepce 

vlastní stránky, tj. jaké fotografie popř. videa nebo další prvky by na stránce měly být 

vystaveny.

2.  vyučovací  hodina:  Sestavení  konkrétní  struktury  vlastního  profilu  a  její 

představení ostatním žákům. Vhodná je přítomnost učitele informatiky,  se kterým 

mohou žáci konzultovat technické možnosti.

3.  vyučovací  hodina:  Vytváření  fotografií  a  natáčení  videí,  možnost  použít  jak 

školní  přístroje,  tak  mobilní  telefony  nebo  digitální  fotoaparáty  a  kamery  žáků, 

pokud o jejich použití projeví zájem. Podle časových možností přepisování textů do 

elektronické podoby.

4. vyučovací hodina: Vysvětlení principů uploadování textů a fotografií na webovou 

stránku a jejich následná realizace pokud možno s co nejvyšší mírou samostatnosti, 

ale za asistence např. učitele informatiky.

Pozn.: pokud to technické možnosti dovolí, k vytvořené webové stránce je možné 

nabídnout i rozšíření, v případě zájmu tak žáci či studenti mohou o svou stránku dále 

pečovat a aktualizovat  ji.  V takovém případě je vhodné doplnit  jejich vědomosti  

o základní principy strukturování obsahu webových stránek.
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7.8. Tematický web – závislost na počítačových hrách a jejich násilný obsah, 

poruchy příjmu potravy

Jak bylo nastíněno v předchozím textu, v prostředí nových médií se mohou rozvíjet 

některé negativní psychosociální jevy, především eskapistické chování a závislosti. 

Tyto  fenomény  nejsou  doménou  nových  médií,  objevují  se  v celé  společnosti, 

prostředí nových médií je ale jedno z těch, kde tyto projevy nacházejí uplatnění. Je 

proto  na  místě,  aby  se  na  jejich  prevenci  zaměřila  i  mediální  výchova.  Tento 

metodický  příklad  se  zabývá  genderově  specifickými  problémy:  nadměrným 

hráčstvím u  chlapců  a  problémy s vlastní  identitou  u dívek,  které  mohou  vyústit 

v poruchy příjmu potravy.

Cíle: prevence eskapismu a závislosti, vědomý přístup k počítačovým a videohrám 

a  jejich  násilným  obsahům,  posílení  vlastní  identity,  osvojení  počítačových 

dovedností

Cílová skupina: 14-16 let

Časový rozsah: 3-4 vyučovací hodiny

Technické  vybavení: počítače  s připojením  k Internetu  (1  na  žáka),  digitální 

fotoaparáty  a  kamery,  scanner,  tiskárna,  prostor  pro  umístění  stránek  projektu 

(nejlépe  na webu školy),  webový prohlížeč,  editor  pro tvorbu webových  stránek, 

textový a grafický editor (vše podle možností školy)

Pracovat je vhodné s jednou třídou, tj. kolektivem, který se navzájem zná, a rozdělit 

ji na skupinu chlapců a dívek. Tyto skupiny by měly mít upravený rozvrh tak, aby 

v hodinách (kromě závěrečné) pracovaly odděleně.

Skupina chlapců:

Příprava pedagoga: Rešerše k tématu počítačových her oblíbených u dané věkové 

skupiny, konzultace s učitelem informatiky na toto téma.

Průběh:

1.  vyučovací  hodina: Diskuse  s chlapci  o  jejich  oblíbených  počítačových  

a  videohrách,  prostor  pro  výměnu  názorů  mezi  sebou,  vyžadování  skutečných 

důvodů,  proč  je  ta  či  která  hra  oblíbená  (v  této  fázi  možná  podpora  v podobě 

přítomnosti  informatika).  U her  s násilným  obsahem hledání  konkrétních  důvodů 

obliby – jak se cítí po hraní, mohou hry sloužit jako odreagování, proč je zábavné 
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střílení apod. Po úvodní diskusi chlapci své preference a jejich zdůvodnění sepíší  

a připojí vlastní údaje o času stráveném hraním počítačových a videoher. Podnícení 

k zamyšlení  nad  možnými  vlivy  násilných  obsahů  her  na  společnost,  je  násilí 

v lidech skutečně podporováno hrami, nebo jinými vlivy, popř. jakými? Představení 

výstupu projektu – tematické prezentace o oblibě počítačových her a jejich násilných 

obsazích.  Společné  vytvoření  optimální  struktury  stránek  a  podle  ní  sestavení 

pracovních  skupin.  Zadání  úkolů:  rešerše,  natáčení  či  fotografování,  snímání 

screenshotů apod. podle invence žáků.

2. popř. 3. vyučovací hodina: Dotváření precizní struktury stránek, standardizace 

multimediálních souborů, dopisování doprovodných textů, vytváření finální webové 

stránky (podle potřeby za asistence informatika). Závěrečná evaluace.

Skupina dívek:

Mezi  mladými  dívkami  jsou  stále  rozšířenější  poruchy  příjmu  potravy,  jako  je 

anorexie nebo bulimie. Mnoho dívek využívá Internet jako platformu, jak se mezi 

sebou  podporovat  v chorobném  hubnutí,  jde  o  tzv.  pro-ana  stránky  (viz  např. 

http://ana.bloguje.cz/,  http://klarissa.webgarden.cz/).  Náplní  aktivní  mediální  práce 

s Internetem tak může být i toto téma.

Vzhledem  k  inspiračnímu  charakteru  těchto  webových  stránek  (nejčastěji  jsou 

vytvářeny  formou  blogu  s informacemi  o  vlastní  váze,  rozsáhlou  fotogalerií  

a  návody,  jak  nejíst)  není  vhodné  dívky  o  existenci  těchto  stránek  informovat. 

Zpracování  této  tematiky  by proto  mělo  být  založeno  na  uvědomění  si  vlastních 

hodnot a cílů a vyrovnání s vlastním vzhledem.

Průběh: 

1.  vyučovací  hodina: Na  úvod  dívky  napíší  na  list  papíru  své  krátkodobé  

a dlouhodobé cíle a sny, popřípadě cestu, jak je chtějí realizovat. Podle vztahů ve 

skupině  je  možné  je  ostatním  odkrýt.  Pedagog  potom  ale  navzdory  očekáváním 

nastolí jiné téma – mentální anorexii. Navede úvodní diskusi, ptá se na názory dívek 

na problematiku a představí jim jejich úkol:  vytvořit  webovou prezentaci  na toto 

téma, pokud možno faktickou, zaměřenou na zdravotní hlediska problému, možnou 

podle přání dívek doplnit o fotografie či videa. Podle navržené struktury prezentace 

rozdělení do pracovních skupin. Zadání úkolů: rešerše a vytváření textů.
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2. popř. 3. vyučovací hodina: Kompletace materiálu a jeho zveřejnění na webové 

stránce (případně za asistence informatika). Závěrečné zhodnocení názorů, které si 

dívky  na  problematiku  během  práce  vytvořily.  Možné  také  srovnání  problému 

poruchy  příjmu  potravy  s cíli  vytyčenými  v úvodu  projektu  –  jak  otázka  váhy  

a  vzhledu  (popř.  důsledků  způsobených  poruchy  příjmu  potravy)  zapadá  do 

konkrétních představ o životě.

4.  vyučovací  hodina  –  společná:  Prezentace  obou  webových  stránek,  vždy  

cca 15 minut. Po skončení obou prezentací výměny názorů opačných stran na dané 

problematiky: chlapci se vyjádří k problému poruch příjmu potravy včetně názoru na 

vzhled  dívek  a  vlastní  preference,  dívky vysloví  svůj  názor  na  hraní  (násilných) 

počítačových a videoher.

Pozn.: Obě témata je možné dále rozpracovávat. Téma počítačových a videoher lze 

více  zaměřit  na  problematiku  závislostí  (nutná  hlubší  a  delší  diskuse),  téma 

vyrovnání se s vlastním vzhledem a identitou u dívek je možné pojmout jako hledání 

pozitivních  stránek  na  každé  z dívek,  vytvoření  například  osobních  stránek,  na 

kterých je možné prezentovat módní stylizaci dívek podle jejich přání. Tomu může 

předcházet obsáhlé multimediální  zpracování atraktivního tématu móda s aktivním 

zapojením  jednotlivých  dívek  (vypůjčení  oblečení  a  zdokumentování  proměny 

apod.).

7.9. Etiketa pro používání mobilních telefonů

Cíle: povědomí o etiketě v souvislosti s používáním mobilních telefonů

Cílová skupina: 14-19 let

Časový rozsah: 2-3 vyučovací hodiny

Technické vybavení: digitální kamera, možné použít vhodné mobilní telefony 

žáků/studentů, počítač, datový projektor 

Průběh:

1.  vyučovací  hodina:  Diskuse  o  způsobu  používání  mobilních  telefonů  ve 

společnosti, o tom, co žáci/studenti považují za vhodné a co ne, co je ruší apod. Na 
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základě  diskuse  společné  sestavení  etikety  pro  používání  mobilních  telefonů  

(viz kap. 5.1.3.). Rozdělení jejích jednotlivých položek mezi žáky, podle jejich počtu 

by mělo  jedno téma připadnout  na skupinu 2-3 žáků.  Vysvětlení  úkolu:  natočení 

videa,  které  by  konkrétní  těma  zpracovalo.  Forma  a  obsah  je  zcela  na 

žácích/studentech. Ve vytvořených skupinách pak žáci koncipují svůj projekt.

2. vyučovací hodina: Natáčení videí může být částečně domácím úkolem, částečně 

je možné ho realizovat v rámci hodiny. Pro natáčení mohou žáci použít své mobilní 

telefony, k dispozici by jim ale mělo být i vybavení školy.

3. vyučovací hodina: Promítání natočených videí a jejich hodnocení.

7.10. Blog

Cíle: aktivní a kompetentní účast na službách Internetu, posílení vlastní identity

Cílová skupina: 15-19 let

Časový rozsah: 1–2 vyučovací hodiny

Technické  vybavení: počítače  s připojením  k Internetu  (1  na  žáka),  digitální 

fotoaparáty a kamery, scanner, tiskárna, webový prohlížeč, textový a grafický editor 

(vše podle možností školy)

Průběh:

1.  vyučovací  hodina:  Představení  fenoménu  blog,  diskuse  o  jeho  výhodách  

a možnostech pro mladou generaci. Každý žák/student vyhledá jeden či více pro něj 

zajímavých  blogů,  následně  je  celá  skupina  porovnává  a  hledá  důvody případné 

oblíbenosti těchto blogů, tj. hledá to, v čem jsou tyto blogy ve srovnání s ostatními 

lepší.  V případě  zájmu  mohou  žáci/studenti  navrhnout  koncepci  vlastního  blogu. 

Pedagog jim přiblíží vhodné strukturování takových stránek a vybídne je k úvahám 

nad tím, čím by mohl být jejich blog výjimečný (například žák, který rád fotografuje 

zveřejní svá díla, kdo se zajímá o zvířata, může psát články o nich apod.) Úkolem na 

další  vyučovací  hodinu je vytvoření  vlastního tématu a popř. tvorba materiálů  ke 

zveřejnění.

2. vyučovací hodina: Založení vlastního blogu na některém z blogovacích serverů, 

kompletace materiálů a jejich vystavení, popř. hodnocení blogů spolužáky.
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Pozn.: Žáci/studenti,  kteří  již  svůj  blog  mají  a  nechtějí  proto  vytvářet  nový,  se 

mohou  zapojit  zdokonalováním  svého  blogu  a  jeho  představením  ostatním 

spolužákům. Jako zkušenější jim také mohou při tvorbě pomáhat.
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8. Závěr

Cílem této práce bylo definovat problematické oblasti, které souvisejí s používáním 

nových médií a které by měla tematizovat právě mediální výchova. Snahou bylo také 

přiblížit  možnosti  zpracování  těchto  problematik.  Po  hlubším  seznámení 

s problematikou  v rámci  německé  mediální  pedagogiky  ale  bylo  zřejmé,  že  pole 

mediální výchovy zaměřené na nová média je natolik komplexní, že není možné ho 

v rámci jedné práce do hloubky zpracovat v celé jeho šíři. Tato práce proto nabízí 

přehled problematik, z nichž každá si zaslouží hlubší zpracování. Přitom lze vycházet 

z následujících závěrů, ke kterým tato práce dospěla:

8.1. Základní úkoly mediální výchovy zaměřené na nová média

Aktuálním  a  zároveň  vysoce  rizikovým  problémem,  který  s používáním 

informačních a komunikačních technologií dětmi a dospívajícími souvisí, je ohrožení 

vyplývající  z  komunikace  v prostředí  nových  médií.  Především  děti  ke  kontaktu 

s neznámými  lidmi  v prostředí  nových  médií  přistupují  s velkou  mírou  naivity, 

mediální výchova by se proto měla snažit o zprostředkování schopnosti kritického 

a odpovědného přístupu k tomuto druhu komunikace.

Úloha mediální výchovy by měla spočívat také v rozvíjení kompetentního přístupu 

ke všem možnostem nových médií, ať už jde o využívání informací, ale i možností 

komunikace  a  zábavy.  Díky  této  kompetenci  by  pro  uživatele  nová  média 

představovala  obohacení  života  při  zachování  integrity  vlastní  osobnosti  

a vyvarování se nástrah nových médií, které mohu stát za rozvojem eskapistického 

chování či dokonce závislosti.

Pro úspěšnou mediálně-výchovnou práci je mediální pedagog, popř. pedagog, který 

se při práci s dětmi a dospívajícími novými médii zabývá, nucen neustále sledovat 

vývoj  na  poli  nových  médií,  reagovat  na  změny,  které  tento  vývoj  způsobuje 

v dětských a mládežnických kolektivech, a snažit se pochopit způsob, kterým děti  

a dospívající k novým médiím přistupují.
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8.2. Možnosti vlivu mediální výchovy na rozvoj mediálních kompetencí pro 

používání nových médií

Kompetence nutné pro efektivní využívání nových informačních a komunikačních 

technologií přesahují rámec informační gramotnosti. Pro plnohodnotné zařazení do 

informační  společnosti  jsou  vedle  těchto  především  technicko-instrumentálních 

dovedností  důležité  kompetence,  které  v sobě zahrnuje  gramotnost  mediální.  Jde  

o širokou škálu schopností a dovedností kognitivního, ale i emočního a sociálního 

charakteru. Z velké části se tak jedná o osobnostní prvky každého člověka, na jejichž 

rozvoj  má  stěžejní  vliv  rodina.  Mediální  výchova,  která  by  měla  tuto  mediální 

gramotnost  pro  používání  nových  médií  podporovat,  proto  může  úspěšný  pohyb 

v nových  médiích  daný  rozvinutými  mediálními  kompetencemi  ovlivnit  jen 

v omezené  míře.  Důležitým  poznatkem  mediálních  pedagogů  je  také  fakt,  že 

negativní  dopady nových  médií  na rozvoj  osobnosti  dětí  a  dospívajících  (jako je 

eskapismus  nebo  závislost),  jsou  v přímé  souvislosti  s neuspokojivým  rodinným 

zázemím.

Role mediální výchovy je i přes tyto omezené možnosti působení nezastupitelná, a to 

především s ohledem na  rizikové  jevy,  které  může  absence  mediální  gramotnosti 

nutné pro používání nových médií způsobit jak jednotlivci, tak celé společnosti.

8.3. Podpora mediální gramotnosti pro používání nových médií v České 

republice

V České  republice  trpí  rozvoj  mediální  gramotnosti  pro  používání  nových  médií 

dalšími  významnými  handicapy.  Tím  hlavním  je  absence  jasné  linie,  která  by 

akceptovala  roli  nových  médií  v procesu  socializace  a  rozvoje  osobnosti  dětí  

a  dospívajících.  Aktuálně  spouštěný  Rámcový  vzdělávací  program pro  základní  

a gymnaziální vzdělávání na nová média pohlíží jen jako na nástroje pro získávání 

informací  a  nezohledňuje  skutečné  problémy  vyplývající  z interakce  dětí  

a dospívajících v nových médiích. Nedostatečný je také výzkum způsobu používání 

nových médií  dětmi a dospívajícími,  který by k vyvinutí  efektivnější strategie pro 

rozvoj mediální gramotnosti pro nová média mohl přispět.

Příklady metod rozvoje mediálních kompetencí pro používání nových médií uvedené 

v závěru práce tak jsou jen nabídkou možností pro mediální výchovu v současném 
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systému  školství.  Vzhledem  k nastolenému  směřování  mediální  výchovy  by  ale 

jejich  realizace  obnášela  významné  změny  přístupu  celého  systému  školství. 

Tematizace psychosociálních problematik souvisejících s interakcí v nových médiích 

je tak závislá jen na iniciativě konkrétního pedagoga.

Efektivní a relativně snadněji realizovatelné by proto v českém prostředí mohly být 

projekty  bezpečného  dětského  chatu  (inspirovaného  německým  projektem 

Seitenstark-Chat)  a  sítě  skutečně  dětských  stránek  (podobné  myšlence  sdružení 

Seitenstark). Prostředí Internetu by se tak mohlo stát alespoň pro děti určitého věku 

platformou, ve které mohou neohroženě rozvíjet svůj intelekt.

Svůj význam pro rozvoj mediálních kompetencí dětí a dospívajících by také mohla 

mít širší osvěta mezi rodiči, kteří mají významný vliv na způsob používání nových 

médií svých dětí,  a to jak svým osobním příkladem, tak konkrétními výchovnými 

opatřeními.
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10. Přílohy

10.1. Příloha 1

Evropský Parlament - Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Zpráva o mediální gramotnosti v digitálním prostředí, 24. 11. 2008

Vysvětlující prohlášení

1) Úvod

Média na jedné straně umožňují komunikaci s celým světem, otevřenost vůči světu, 

sdělování poznatků a další rozvoj demokracie. Na druhé straně však v sobě skrývají 

nebezpečí  větší  manipulace.  Z tohoto  důvodu  mohou  být  jak  výzvou,  tak 

i příležitostí.

V době globalizace a prudkého rozvoje odvětví informatiky a komunikace pronikají 

inovativní technologie i hromadné sdělovací prostředky stále více do všech oblastí 

života. Společnost musí ve zvýšené míře držet krok s touto rychlou technologickou 

změnou a musí se učit nakládat s přílivem informací. Média současně vystupují při 

výběru důležitých  témat  jako usměrňující  činitelé,  a ovlivňují  tak agendu politiky 

a každodenního  života.  K tomuto  výběru  však  dochází  na  základě  individuálního 

pohledu, a proto je tento výběr objektivní pouze částečně. Mediální gramotnost má 

pomáhat  občanům  při  zvládání  těchto  otázek  a má  z nich  učinit  sebevědomé 

uživatele médií.

Mediální gramotnost znamená schopnost používat média, rozumět různým aspektům 

a obsahům  médií,  kriticky  je  hodnotit  a dále  je  sdělovat  v rozličných  situacích. 

Rozhodující  úlohu  hrají  kromě  pedagogických  hledisek  také  vybavení  a přístup 

k novým  technologiím.  Z tohoto  důvodu  může  být  mediální  gramotnost  v širším 

slova  smyslu  chápána  jako  přístup  k novým informačním technologiím  a kritické 

kompetentní zacházení s jejich obsahy.
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Tato  zpráva  doplňuje  sdělení  Komise(1),  které  se  přímo  vztahuje  k nové  směrnici 

o audiovizuálních  mediálních  službách.  Tato  směrnice  požaduje  od  Komise,  aby 

informovala o úrovni mediální gramotnosti v členských státech.

Internet  se  v prvé  řadě  používá  k vyhledávání  informací  a zpráv  a  k posílání 

a přijímání elektronické pošty. Kromě toho se stále více stává prvním zdrojem pro 

získávání informací k určitému tématu. Obecně je však důvěra v tyto informace nižší 

než  v případě  v klasických  médií.  Uživatelům  je  většinou  jasné,  že  informace 

z internetu musejí pro jistotu srovnat s jinými zdroji.

Znalosti, jak používat internet, jsou získávány především od přátel a v omezené míře 

od  rodičů,  avšak  téměř  vůbec  ne  ve  škole.  Důsledkem  jsou  znalosti  používání 

internetu  vycházející  z vlastních  potřeb,  jež  jsou  však  nesystematické.  Dospělí 

naproti  tomu získávají  informace  v současné  době  hlavně  z televize  a  z rozhlasu. 

Hlavní výzvou je proto zvolit takovou cestu k větší mediální gramotnosti, která by 

přiměřeně zohlednila nejrůznější formy médií. Cíle této zprávy se tedy vztahují na 

řadu moderních komunikačních prostředků a     forem  , jako jsou např. televize,  kino, 

video, rozhlas, obrazy, noviny, časopisy, hudba, počítačové hry, internet a reklama. 

Nelze přitom pustit ze zřetele, že se klasická a digitální média zcela mísí a dochází 

ke sbližování různých forem médií z technického hlediska i z hlediska obsahu. To je 

třeba  vzít  v úvahu  i ve  studii  týkající  se  vypracování  vhodných  kritérií  pro 

posuzování  mediální  gramotnosti,  kterou  zadala  Komise  a která  bude  hotova 

začátkem roku 2009. Je však poukazováno na to, že při měření mediální gramotnosti 

mohou  nastat  problémy,  protože  do  kvantitativních  kritérií  je  obtížné  vtěsnat 

kreativní a kritické znalosti i zařazení obsahu. Posuzování technických znalostí lze 

oproti tomu kontrolovat snadněji.

2) Cílové skupiny

Mladí  lidé  již  média  aktivně  používají,  tato  zpráva  se  však  týká  všech  uživatelů 

médií: dětí, mládeže, dospělých, starších osob a osob s postižením.

3) Cíle
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Cílem  je  umožnit  lidem  kriticky  analyzovat  mediální  produkty,  porozumět 

hospodářským funkcím mediálního průmyslu a rovněž samostatně vytvářet mediální 

obsahy.

V této souvislosti jsou stanoveny tři cíle:

§ Zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím

§ Analýza  a kritický  přístup  k obsahu  médií  a mediální  kultuře,  jakož 

i samostatné uvažování

§ Vlastní tvorba mediálních textů a bezpečné používání nových technologií

Vzdělávání  a celoživotní  učení  hraje  při  dosažení  těchto  cílů  rozhodující  úlohu. 

Mediální vzdělávání je proces, který se zabývá učením se z médií a o médiích. Cílem 

tohoto učení se je kompetentní zacházení s médii.

a) Zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím

Počítače a internet nejsou v Evropě rozšířeny všude ve stejné míře. V EU má 54 % 

domácností  osobní  počítač,  43  %  připojení  k internetu  (15  %  širokopásmové 

připojení). Regionální rozdíly jsou v této oblasti veliké: v různých členských státech 

má počítač 21–85% domácností.

Evropská politika se musí proto snažit o to, aby se zmenšila digitální propast mezi 

členskými státy i mezi městem a venkovem. Z výhod informační společnosti musejí 

mít  prospěch  všechny  skupiny  obyvatelstva.  Je  třeba  zabránit  oddělení  obyvatel 

venkova  od  společnosti  v městských  oblastech,  kde  je  širokopásmové  připojení 

k dispozici.  Vždyť  především  na  venkově  komplikují  vzdálenosti  často  profesní 

mobilitu a každodenní život.

Ve společném zájmu Evropy je, aby všichni občané měli k dispozici širokopásmové 

připojení. V této oblasti hrají klíčovou úlohu jak místní a regionální správní celky, 

tak veřejné orgány a soukromé podniky,  které musejí zaručit  přístup všech skupin 

obyvatel k informačním a komunikačním technologiím.

b) Analýza a kritický přístup k obsahu médií a mediální kultuře
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Musí  proběhnout  důsledný  obsahový  rozbor  zprostředkovaných  informačních 

a mediálních nabídek.  K tomu patří  schopnost orientace a vědomého výběru,  čtení 

mezi  řádky,  obrázky  a zvuky,  znalost  vlivu  obrazů  a sdělení,  jakož  i schopnost 

vyhodnocovat obsahy. Dále musí proběhnout kritický rozbor mediální kultury. Pro 

dnešní  mediální  prostředí  je  charakteristická  různorodost  a současně  vysoká 

koncentrace  sdělovacích  prostředků,  přičemž  mediální  obsahy  a informace  drží 

v rukou  několik  málo  nadnárodních  oligopolů.  Existuje  tudíž  zvýšené  riziko  pro 

nezávislost  a různorodost  informací.  Mediální  gramotnost  má  pomoci  občanům 

kriticky vyhodnotit, zda a do jaké míry ovlivňují zájmy mediálních producentů obsah 

a formu nabízených informací.

Cílem  je,  aby  se  příjemci  mohli  sami  rozhodovat,  aniž  by  se  nechali  naivně 

ovlivňovat vnějšími impulsy.

c) Vlastní tvorba mediálních textů a bezpečné používání nových technologií

Dalším  stěžejním  úkolem  jsou  vlastní  mediální  díla.  Tvorbou  vlastních  obsahů 

a mediálních  produktů  se  získávají  dovednosti,  které  umožňují  hlubší  pochopení 

zásad a hodnot profesionálně zhotovených mediálních obsahů. Tvorba médií  musí 

být propojena s kritickou reflexí výrobního postupu, poněvadž v opačném případě se 

jedná o čistě technickou operaci.

V  dnešní  době  nabízí  internetové  médium  uživatelům  nesčetné  možnosti  tvorby 

vlastních obsahů a jejich zpřístupnění pro všechny.  Především pro mladé lidi jsou 

počítače  a internet  hlavními  nástroji  přístupu  k médiím  a jejich  využívání.  Na 

základě  těchto  jednoduchých  možností  komunikace  a nacházení  informací  musí 

praktické mediální vzdělávání informovat i o autorskoprávních hlediscích používání 

médií a o zabezpečení údajů.

4) Cílené požadavky

a) Mediální vzdělávání jako součást vzdělávání učitelů

Mediální vzdělávání  na školách může probíhat pouze s pomocí  učitelů,  kteří  jsou 

mediálně gramotní a mají v této oblasti odpovídající vzdělání. Je proto předkládán 

návrh, aby se příslušné vnitrostátní orgány postaraly o to, že učitelé všech předmětů 
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a typů  škol  budou  v rámci  dalšího  vzdělávání  poučeni  nejenom  o používání 

audiovizuálních vyučovacích prostředků, ale i o problémech mediálního vzdělávání. 

Dále  se  doporučuje,  aby  pro  dosažení  intenzivní  odborné  přípravy  byly  do 

vzdělávání  učitelů  všech  stupňů  škol  zařazeny  povinné  mediálně  pedagogické 

moduly.

b) Mediální vzdělávání na školách

V  mediálním  vzdělávání  jsou  v učebních  osnovách  mezi  západní  a východní 

Evropou velké rozdíly. Zatímco v členských státech EU-15 mediální vzdělávání více 

či  méně  existuje,  ve  státech  střední  a východní  Evropy,  s výjimkou  Slovinska 

a Maďarska,  tomu tak není.  Přitom právě školy hrají  při  výchově lidí  schopných 

komunikovat a dělat  vlastní  úsudky důležitou roli.  Mediální vzdělávání  nesmí být 

omezeno na jednotlivé vyučovací  předměty nebo určité  stupně škol, ale musí  být 

neoddělitelnou součástí učebních osnov všech stupňů škol. Přitom je třeba zohlednit 

příslušný stupeň vývoje žáků. Také osoby s postižením a ve zvláštních školách mají 

dostat možnost účastnit se těchto kursů.

Mediální  vzdělávání  může  být  spojeno  především  s hospodářskými,  politickými, 

literárními, sociálními a uměleckými předměty. To zahrnuje přístup, který zasahuje 

do vícero předmětů a může být propojen s mimoškolními projekty.

c) Mediální vzdělávání na univerzitách a mimo škol

Mediální  vzdělávání  nemůže  probíhat  pouze  v průběhu  školní  výuky,  ale  má 

pokračovat  i  v rámci  celoživotního  učení.  Na  univerzitách  se  nabízí  zakotvení 

mediálního  vzdělávání  do  nových  bakalářských  a magisterských  studijních  cyklů, 

např.  kritický  přístup  k vyhledávačům.  Pro  podporu  těchto  návrhů  jsou  nezbytná 

partnerství. Je důležité, aby všichni zúčastnění v rámci školního systému i mimo něj 

spolupracovali  za  účelem  podpory  mediálního  vzdělávání  i  v rámci  vzdělávání 

a odborné  přípravy  a za  účelem  výměny  modelů  osvědčených  postupů  na 

přeshraniční úrovni.

d) Mediální vzdělávání starších osob
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Mediálně  pedagogická  práce  se  staršími  osobami  není  tak  častá  jako  s mladými 

lidmi. Zejména v používání informačních a komunikačních technologií rodiče často 

za svými dětmi zaostávají.

Je důležité, aby mediální práce se staršími osobami probíhala přímo na místě, kde se 

tyto osoby zdržují, např. ve spolcích, domovech důchodců a pečovatelských domech, 

v zařízeních  bydlení  s asistencí,  v zájmových  skupinách,  iniciativách  nebo  mezi 

seniory, a aby byly zohledněny různorodé životní zkušenosti účastníků.

Dalším cílem je odbourání strachu a zábran této cílové skupiny vůči novým médiím. 

Právě starší lidé s omezenější mobilitou mají prostřednictvím digitálních sítí možnost 

více se účastnit společenského života a zvýšit tak kvalitu svého života.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-

0461&language=CS&mode=XML

(1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění 

směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání.
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10.2. Příloha 2

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: tematické okruhy 
průřezového tématu mediální výchova

Tematické okruhy průřezového tématu 
Mediální  výchova na úrovni základního vzdělávání  obsahuje 
základní  poznatky a dovednosti  týkající  se médií  a mediální 
komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na 
tematické  okruhy  receptivních  činností  a  tematické  okruhy 
produktivních činností.

Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

• pěstování  kritického  přístupu  ke  zpravodajství  a 
reklamě;  rozlišování  zábavních  („bulvárních“)  prvků  ve 
sdělení  od  informativních  a  společensky  významných; 
hodnotící  prvky  ve  sdělení  (výběr  slov  a  záběrů);  hledání 
rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; 
chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a 
pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

• různé typy sdělení,  jejich rozlišování  a jejich funkce; 
rozdíl  mezi  reklamou  a  zprávou  a  mezi  „faktickým“  a 
„fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace 
reality);  vztah  mediálního  sdělení  a  sociální  zkušenosti 
(rozlišení  sdělení  potvrzujících  předsudky  a  představy  od 
sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého 
postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, 
prvky  signalizující  hodnotu,  o  kterou  se  sdělení  opírá; 
identifikace  zjednodušení  mediovaných  sdělení,  opakované 
užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)

stavba mediálních sdělení

• příklady  pravidelností  v  uspořádání  mediovaných 
sdělení,  zejména  ve  zpravodajství  (zpravodajství  jako 
vyprávění,  sestavování  příspěvků  podle  kritérií);  principy 
sestavování  zpravodajství  a  jejich  identifikace,  pozitivní 
principy  (význam  a  užitečnost),  zezábavňující  principy 
(negativita,  blízkost,  jednoduchost,  přítomnost);  příklady 
stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých 
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deníků)  a  dalších  mediálních  sdělení  (například  skladba  a 
výběr sdělení v časopisech pro dospívající)

vnímání autora mediálních sdělení

• identifikování  postojů a názorů autora v mediovaném 
sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či 
zastření  názoru a  postoje  i  pro záměrnou manipulaci;  prvky 
signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr 
a  kombinace  slov,  obrazů  a  zvuků  z  hlediska  záměru  a 
hodnotového významu

fungování a vliv médií ve společnosti

• organizace  a  postavení  médií  ve  společnosti;  faktory 
ovlivňující  média,  interpretace  vlivů  působících  na  jejich 
chování;  způsoby  financování  médií  a  jejich  dopady;  vliv 
médií  na  každodenní  život,  společnost,  politický  život  a 
kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií 
v  každodenním životě  jednotlivce,  vliv  médií  na  uspořádání 
dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role 
médií  v  politickém  životě  (předvolební  kampaně  a  jejich 
význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě 
jednotlivce,  rodiny,  společnosti);  role  médií  v  politických 
změnách

Tematické okruhy produktivních činností:

tvorba mediálního sdělení

• uplatnění  a  výběr  výrazových  prostředků  a  jejich 
kombinací  pro  tvorbu  věcně  správných  a  komunikačně 
(společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního 
sdělení  pro  školní  časopis,  rozhlas,  televizi  či  internetové 
médium; technologické možnosti a jejich omezení 

práce v realizačním týmu

• redakce  školního  časopisu,  rozhlasu,  televize  či 
internetového  média;  utváření  týmu,  význam  různých 
věkových  a  sociálních  skupin  pro  obohacení  týmu, 
komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového 
harmonogramu a delegování  úkolů a  zodpovědnosti;  faktory 
ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce
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Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s. 102-103.

10.3. Příloha 3

Rámcový  vzdělávací  program  pro  gymnaziální  vzdělávání:  tematické  okruhy 
průřezového tématu mediální výchova

Tematické okruhy průřezového tématu

Tematické  okruhy  Mediální  výchovy  zahrnují  složku 
vědomostní a dovednostní. Tyto složky se vzájemně doplňují a 
prolínají a tvoří fakticky jeden celek.

Média  a  mediální  produkce (aktivní  pronikání  do  zázemí 
veřejné komunikace)
• vývoj  médií  od  knihtisku  po  internet,  vznik  a  typy 
masových médií (tisk, rozhlas, televize)
• vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální 
legislativa),  regulace,  neformální  (nátlak,  lobbying,  vlivové 
agentury, public relations apod.)
• financování  médií  (reklama,  poplatky,  efektivita 
realizovaná standardizací)
• profesně etické kodexy
• lidé v médiích a jejich práce (novináři,  baviči,  herci, 
manažeři)
• jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na opravu 
a právo na odpověď)
• organizace  práce  v  médiích:  jak  vzniká  zpráva,  jak 
vzniká zábavní pořad, práce v redakci, výrobní štáb
• práce  v  produkčním  týmu  „školního  média“  (tištěné 
periodikum,  rozhlasové  či  televizní  vysílání,  internetové 
periodikum),  rozbor  školní  produkce  z  hlediska  dodržování 
dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“)
• příprava  vlastních  materiálů  psaných  i  nahrávaných 
(tvorba  textu,  zvukového a  obrazového záznamu s  využitím 
pokročilých  funkcí  aplikačního  softwaru  a  multimediálních 
technologií)
• komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového 
harmonogramu,  rozdělení  úkolů  a  odpovědnosti,  otázka 
autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek)

Mediální  produkty  a  jejich  významy (citlivé  vnímání 
souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí)
• kategorie  mediálních  produktů  (noviny,  časopisy, 
rozhlasové  a  televizní  vysílání,  internetové  stránky),  formy 
mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, seriál, 
poradna, fotoromán apod.), vzájemné inspirace mezi médii
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• rozbor  aktuálního  zpravodajství,  kritéria  pro  výběr 
zpráv  (důležitost  pro  život,  aktuálnost,  negativita,  blízkost, 
jednoduchost,  jednoznačnost,  přítomnost  prominentní  osoby, 
možnost trvání v čase)
• vztah  mezi  mediálními  produkty  a  skutečností 
(mediální  „reprezentace“  skutečnosti,  vztah  zpravodajství  a 
skutečnosti,  vztah  fikce  a  skutečnosti,  „hra“  se  skutečností, 
relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací)
• výrazové  prostředky  (kódy  a  konvence)  typické  pro 
konkrétní  média:  obrazové,  zvukové  a  jazykové  prostředky, 
sekundární  kódy  charakterizující  jednotlivá  média  (obálky 
časopisů pro děti a mládež, znělky v rozhlase a televizi)
• stereotypy,  které  se  projevují  v  mediovaných 
reprezentacích,  identifikace  a  vyhodnocení  předsudku  ve 
zpravodajství, dramatické tvorbě a zábavních pořadech
• hodnoty  a  životní  styly  nabízené/nenabízené 
mediálními produkty a jejich konkrétní předvedení 
• mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z 
hlediska prezentace mezigeneračních vztahů, intimních vztahů, 
představ o žádoucí/nežádoucí budoucnosti) 
• reklama a její výrazové prostředky,  kritický přístup k 
reklamě, rozbor reklamy z hlediska použité strategie (úspěch 
ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci)
• příprava  „ideálního“  časopisu  pro  mládež  (co  v 
reálných  časopisech  žáci  považují  za  zajímavé  a  co  v  nich 
postrádají)
• příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu
• příprava  příspěvku  na  stejné  téma  do  různých  typů 
reálných novin či časopisů
• příprava televizního vystoupení založeného na textu z 
denního tisku (rozdíl mezi psaným a mluveným projevem)

Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem 
podnětům)
• co  je  veřejnost,  publikum,  občané,  uživatelé, 
konzumenti
• jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co 
je cílová skupina
• média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro 
zájmové skupiny)
• jak  se  měří  a  popisuje  publikum  (náklad,  čtenost, 
sledovanost, podíl na trhu)
• co  je  aktivní  publikum,  „sémantická  moc“  publika 
(volnost vyložit si sdělení po svém)
• návyky  při  konzumaci  médií  (strukturace  dne  podle 
médií – čtení novin či časopisu, sledování televize,
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„boj o dálkové ovládání“, uspořádání nábytku vzhledem k 

televizi apod.)

• sledování  a  popis  návyků  při  užívání  médií  v 
rodině/třídě/skupině a jejich rozbor
• ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace 
názorů, napsání souhlasné či nesouhlasné reakce

Účinky mediální  produkce a vliv  médií (aktivní  přístup k 
utváření vlastního i intimního i společenského prostředí)
• vliv  médií  na  uspořádání  každodenního  života  (od 
denního  rytmu  přes  rozestavění  nábytku  po  výběr 
konverzačních témat)
• předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních 
obsahů na vnitřní rozpoložení jedince (násilí, pornografie)
• vlivy  celospolečenské  a  kulturní  (vliv  na  jazykovou 
kulturu,  sdílené  společenské  hodnoty,  stabilitu  společnosti, 
sport apod.)
• činnost  „mediální  poradny“  (jak  rozpoznat  návyky 
mediální konzumace a jak je měnit) 
• příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv 
médií“  (vliv  násilných  obsahů,  vliv  médií  na rodinný život, 
vliv médií na podobu sportu apod.)

Role médií v moderních dějinách (vědomí postavení  médií 
ve společnosti)
• čím  se  liší  postavení  člověka  v  tradiční  a  moderní 
společnosti:  význam  knihtisku,  význam  vysílání,  význam 
digitalizace,  kontinuální  využívání  tradičních  a  digitálních 
médií
• co to  je  masová společnost  (masová kultura,  masová 
komunikace), význam northcliffovské revoluce
• moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být 
média nezávislá a odpovědná
• kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo
• jak  společnost  komunikovala:  od  posunků  přes  řeč, 
písmo, tisk a vysílání k internetu
• která  média  se  v  současnosti  podílejí  na  formování 
našich představ o dění ve světě a proč
• média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, 
proč  se  v  nepřehledných,  zlomových  okamžicích  uplatňuje 
rozhlas
• role médií v dějinách obce

Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. s. 79-81.
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10.4. Příloha 4

Rámcový  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání:  vzdělávací 
obsah předmětu Informační a komunikační technologie pro základní 
školy

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň

Základy práce s počítačem

Očekávané výstupy – 1. a 2. období:

Žák:
- využívá  základní  standardní  funkce  počítače  a  jeho 
nejběžnější periferie

- respektuje  pravidla  bezpečné  práce  s  hardware  i 
software a postupuje poučeně v případě jejich závady 

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

Učivo: 
- základní  pojmy  informační  činnosti  –  informace, 
informační zdroje, informační instituce 

- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení 

- operační systémy a jejich základní funkce 

- seznámení s formáty souborů (doc, gif) 

- multimediální využití počítače 

- jednoduchá  údržba  počítače,  postupy  při  běžných 
problémech s hardware a software 

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 

Vyhledávání informací a komunikace

Očekávané výstupy – 1. a 2. období

Žák:
- při  vyhledávání  informací  na  internetu  používá 
jednoduché a vhodné cesty 

- vyhledává  informace  na  portálech,  v  knihovnách  a 
databázích 
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- komunikuje  pomocí  internetu  či  jiných  běžných 
komunikačních zařízení 

Učivo:
- společenský  tok  informací  (vznik,  přenos, 
transformace, zpracování, distribuce informací) 

- základní  způsoby  komunikace  (e-mail,  chat, 
telefonování) 

- metody a nástroje vyhledávání informací 

- formulace  požadavku  při  vyhledávání  na  internetu, 
vyhledávací atributy

Zpracování a využití informací

Očekávané výstupy – 1. a 2. období 

Žák:
- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru 

Učivo:
- základní funkce textového a grafického editoru 

2. stupeň 

Vyhledávání informací a komunikace

Očekávané výstupy:

Žák:
- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, 
posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

Učivo:
- vývojové trendy informačních technologií 

- hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich ověřování 

- internet 

Zpracování a využití informací

Očekávané výstupy:

Žák:
- ovládá  práci  s  textovými  a  grafickými  editory  i 
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro 
práci s textem a obrazem 
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- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví 

- používá  informace  z  různých  informačních  zdrojů  a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v 
textové, grafické a multimediální formě 

Učivo:
- počítačová grafika, rastrové a vektorové programy 

- tabulkový editor,  vytváření  tabulek,  porovnávání  dat, 
jednoduché vzorce

- prezentace  informací  (webové  stránky,  prezentační 
programy, multimédia)

- ochrana  práv  k  duševnímu  vlastnictví,  copyright, 
informační etika

Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání., s. 
34-36,
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10.5. Příloha 5

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání: vzdělávací obsah 

předmětu Informatika a informační a komunikační technologie pro gymnázia

Informatika a informační a komunikační technologie pro 

gymnázia

Vzdělávací obsah oboru

Digitální technologie

Očekávané výstupy:

Žák:
• ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
• využívá  teoretické  i  praktické  poznatky  o  funkcích 
jednotlivých  složek  hardwaru  a  softwaru  k tvůrčímu  a 
efektivnímu řešení úloh
• organizuje  účelně  data  a  chrání  je  proti  poškození  či 
zneužití
• orientuje  se  v  možnostech  uplatnění  ICT  v  různých 
oblastech společenského poznání a praxe

Učivo:
• informatika  –  vymezení  teoretické  a  aplikované 
informatiky
• hardware  –  funkce  prostředků  ICT,  jejich  částí  a 
periferií, technologické inovace, digitalizace a reprezentace dat
• software – funkce operačních systémů a programových 
aplikací, uživatelské prostředí
• informační sítě – typologie sítí, internet, síťové služby a 
protokoly, přenos dat
• digitální svět  – digitální technologie a možnosti jejich 
využití v praxi
• údržba  a  ochrana  dat  –  správa  souborů  a  složek, 
komprese, antivirová ochrana, firewall, zálohování dat
• ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT – ochrana 
zdraví, možnosti využití prostředků ICT handicapovaným

Zdroje a vyhledávání informací, komunikace

Očekávané výstupy:

Žák:
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• využívá  dostupné  služby  informačních  sítí  k 
vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání 
a týmové spolupráci
• využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, 
encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů
• posuzuje  tvůrčím  způsobem  aktuálnost,  relevanci  a 
věrohodnost informačních zdrojů a informací
• využívá informační a komunikační služby v souladu s 
etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky

Učivo:
• internet  – globální charakter internetu, multikulturní a 
jazykové aspekty, služby na internetu
• informace  – data a informace,  relevance,  věrohodnost 
informace, odborná terminologie, informační
• zdroje, informační procesy, informační systémy
• sdílení  odborných  informací  –  diskusní  skupiny, 
elektronické konference, e-learning
• informační etika, legislativa – ochrana autorských práv 
a osobních údajů

Zpracování a prezentace informací

Očekávané výstupy:

Žák:
• zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím 
pokročilých funkcí aplikačního softwaru,

• multimediálních technologií a internetu

• aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů

Učivo:

• publikování  –  formy  dokumentů  a  jejich  struktura, 
zásady grafické a typografické úpravy dokumentu,

• estetické zásady publikování

• aplikační  software pro práci  s informacemi  – textové 
editory, tabulkové kalkulátory, grafické editory,

• databáze,  prezentační  software,  multimedia, 
modelování a simulace, export a import dat

• algoritmizace úloh – algoritmus, zápis algoritmu, úvod 
do programování
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Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, s. 64-65.

10.6. Příloha 6

Výtah z výsledků výzkumu Bezpečnost dětí na internetu153

Otázka 1: Jak často používáš Internet?

Zdroj: Bezpečnost dětí na internetu, s. 10

153 Bezpečnost dětí na internetu, 2006
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Otázka 2: Kde používáš internet?

Zdroj: Bezpečnost dětí na internetu, s. 11

Otázka 3: K čemu používáš internet?

Zdroj: Bezpečnost dětí na internetu, s. 12
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Otázka 5: Už jsi někdy poslal(a) následující informace někomu, koho jsi potkal(a) na 

internetu?

Zdroj: Bezpečnost dětí na internetu, s. 15

Otázka 20: Už jsi někdy slyšel nebo četl o nebezpečích při navazování nových 

kontaktů na internetu?

144



Zdroj: Bezpečnost dětí na internetu, s. 25
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