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1 ÚVOD 

Mediální komunikace se v současné době tzv. informační společnosti 
stala nedílnou součástí života člověka. Naše každodenní jednání a 
rozhodování j e z velké části ovlivněno tím, do jaké míry jsme schopni 
nakládat s informacemi, které získáváme v interakci s ostatními účastníky 
komunikace. Mezi tyto účastníky je třeba zahrnout i média, která produkují 
různorodá sdělení s neméně různorodými komunikačními záměry. 

Přemíra informací, které jsou dnešnímu člověku prezentovány, 
způsobuje, že ten si stále naléhavěji musí vytvářet filtry, pomocí nichž bude 
schopen informace třídit, vybírat z nich, hodnotit je a podle svého uvážení je 
využívat ve svém každodenním životě. Žádná z uvedených dovedností 
přitom není člověku vrozena - musí si je v průběhu života postupně osvojit 
a zároveň neustále posilovat a upravovat podle aktuálních potřeb. 

Proces osvojování výše zmíněných dovedností není z převážné většiny 
uvědomělý, vychází ze zkušeností s mediální komunikací a závisí na 
vývojové a osobnostní charakteristice daného jedince (např. na stupni 
psychického vývoje, struktuře hodnotového systému, životním stylu, stupni 
dosaženého vzdělání, profesi a úrovni jednotlivých složek inteligence). 

Uvedené charakteristiky ovlivňují v interakci s mediální zkušeností 
úroveň celkové mediální kompetence a určují, jaký bude převažující přístup 
jedince к mediálním sdělením (tj. bude-li spíše jejich pasivním příjemcem a 
nekritickým konzumentem, nebo bude-li naopak aktivním účastníkem 
mediální komunikace s právem veta к jakémukoli mediálnímu produktu). 

Má-li škola jedinci poskytnout elementární přípravu na budoucí osobní 
i pracovní život a pokud panuje obecná shoda na tom, že škola je cvičnou 
socializační jednotkou, tj. jakousi zmenšenou formou společnosti, do níž 
jedinec po dokončení školní docházky vstoupí, musí škola nutně reflektovat 
nároky, které na jedince po dokončení školní docházky vzniknou. Mediální 
výchova je v tomto smyslu oblast školního kurikula, kterou nelze 
opomenout a které je naopak třeba věnovat náležitý prostor. 

Již od poloviny 90. let, kdy se absence mediální výchovy v českém 
kurikulu stala předmětem diskuze1, naráží projekt mediální výchovy na 
zásadní problém: pro její vyučování není dostatek kvalitní, prakticky 

• • r • • 2 3 
použitelné literatury, ze které by mohli učitelé čerpat . Tento nedostatek se 
pokusil vyřešit Jan Jirák společně s Markem Mičienkou, kteří se stali 
hlavními autory projektu Rozumět médiím4, jehož výstupem byla mimo jiné 

1 Za hlavní iniciátory této diskuze považujeme K. Šebestu (1996), J. Jiráka a P. Kuchaře 
(1997). 
2 Objevuje-li se kdekoliv v textu práce „učitel" či „učitelé", pak jsou tím myšleni 
příslušníci obou pohlaví - jak muži, tak i ženy. 
3 Tento problém zmiňuje např. J. Horálek (2004, 17) a M. Mičienka (2006, 21). 
4 http://www.rozumetmediim.cz/ 
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metodická příručka Rozumět médiím (M. Mičienka - J. Jirák a kol., 2006)5. 
Tato publikace obsahuje základní přehled o tématech, která by měla na 
základě poznatků mediálních studií mediální výchova rozvíjet. Jednotlivá 
témata jsou vždy uvedena stručným teoretickým výkladem a zhodnocením 
tématu z hlediska jeho přínosu pro rozvoj žáků. Následují lekce komplexně 
vypracované pro využití v hodinách mediální výchovy. Lekce vždy obsahují 
stanovení cílů, výčet vzdělávacích oblastí, kterých se lekce dotýká, přesný 
postup při provádění aktivity, pracovní list, který budou žáci při práci 
v hodině používat, a návrh domácího úkolu. Kniha dále poskytuje stručný 
vhled do tématu mediální gramotnosti, přehled historie mediální výchovy, 
zhodnocení jejího postavení v Rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání (dále jen RVP Z V) a v neposlední řadě také popis 
metodiky a metod navrhovaných pro užití v praxi. 

Výše zmíněnou knihu tedy můžeme považovat za základní metodickou 
příručku pro učitele, protože obsahuje téměř vše, co může učitel potřebovat 
při snaze pokrýt témata mediální výchovy ve svých hodinách. Jediné 
omezení publikace spatřujeme v tom, že sice nabízí učiteli konkrétní 
materiál (články, novinové titulky, časopisové i televizní reklamy apod.), ale 
neposkytuje mu návod, podle jakých kritérií má pro daná témata mediální 
produkty sám vybírat. Problematika kritérií pro výběr mediálních produktů 
je v knize zmíněna pouze okrajově: „ Vycházejte co nejvíce ze zkušeností 
žáků. Každý z nich více či méně sleduje televizi, poslouchá rádio, čte 
časopisy... " (M. Mičienka, 2006, 20) a „využívejte aktuální události z médií, 
o kterých žáci spontánně hovoří" (ibid., 20). Pokud tedy máme vycházet ze 
zkušeností žáků (na mysli máme aktuální zkušenosti) a pokud naše učební 
texty mají obsahovat aktuální události z médií, aby o nich žáci mohli mít 
povědomí, musíme být schopni samostatně vybírat mediální produkty pro 
naši výuku. 

Tato práce se tedy bude zabývat kritérii hodnocení mediálních 
produktů z hlediska mediální výchovy. Hlavním cílem bude navrhnout sadu 
kritérií hodnocení mediálních produktů z oblasti zpravodajství, kterou bude 
učitel moci použít při výběru mediálních produktů do svých hodin. 

Přínosem práce к oboru didaktiky českého jazyka a potažmo mediální 
výchovy bude především to, že poskytneme učitelům konkrétní návod, jak a 
podle jakých kritérií budou tento výběr provádět tak, aby splnili dílčí cíle 
mediální výchovy a zároveň ve svých hodinách realizovali v co nej širší míře 
tematické okruhy receptivních a produktivních činností, které přispívají 
к žákově mediální gramotnosti. 

Dalším cílem bude к sadě kritérií hodnocení mediálních produktů 
vytvořit soubor aktivit, které budou navržená kritéria prakticky 
demonstrovat. Součástí každé aktivity bude vždy popis záměru učitele, který 

5 V rozšířeném vydání byla publikace vydána pod názvem Základy mediální výchovy (M. 
Mičienka - J. Jirák a kol., 2007). 
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vedl к výběru dané aktivity, a zároveň bude obsahovat návod, jak by měl 
učitel postupovat při přípravě aktivity, v níž chce vybraný mediální produkt 
využít. 

Podívejme se nyní blíže na mediální produkt a jeho typické vlastnosti 
z teoretického hlediska. Podle J. Jiráka „mediálnímproduktem rozumíme to, 
co je uživateli nabídnuto jako jednorázově zveřejněný či opakovaně 
zveřejňovaný celek, popř. součást tohoto celku" (J. Jirák - B. Kôpplová, 
2007, 119). Tato definice je důležitá především proto, že zmiňuje, že 
mediální produkt je uživatelům nabídnut, což je vyjádření, které 
předpokládá možnost produkt odmítnout a zároveň předpokládá volbu a 
výběr, které к tomuto kroku povedou. Druhým důležitým aspektem této 
definice je, že mediální produkt může tvořit jak samostatný celek (např. 
vydání novin, televizní zprávy, číslo magazínu), tak menší jednotky tohoto 
celku, které jsou vnímány také jako ohraničený mediální produkt (např. 
televizní reportáž, komentář, novinový článek). Mediální produkty budeme 
tedy vždy chápat v tomto dvojím pojetí. 

Podle Mičienkovy a Jirákovy definice pro potřeby mediální výchovy se 
mediálním produktem „ rozumí vše od výtisku či titulu novin nebo časopisu 
přes rozhlasovou stanici či pořad po televizní stanici " (M. Mičienka - J. 
Jirák a kol., 2006, 169). Naše pojetí mediálního produktu však nebude 
zahrnovat celé rozhlasové a televizní stanice, které bychom zařadili spíše 
mezi mediální instituce, a to už z toho důvodu, že jsou tak většinou 
veřejností vnímány. Hlavně tak ovšem činíme z praktického důvodu: 
z hlediska mediální výchovy totiž mediální produkt musí splňovat jednu 
základní technickou podmínku, a sice že musí umožňovat učiteli jeho 
prezentaci v průběhu vyučovací hodiny (popř. během krátkodobého 
projektu). Těžko si představit, že bychom chtěli prezentovat žákům např. 
celodenní nabídku produktů jedné rozhlasové stanice. 

Mediální produkt je i přes svou kompaktnost a ohraničenost „vnitřně 
uspořádaný a hierarchizovaný celek tvořený v několika vzájemně 
provázaných rovinách" (J. Jirák - B. Kôpplová, 2007, 119). V neposlední 
řadě však má „poznatelný a popsatelný ,obsah' a přisuzuje se mu nějaký 
,význam"' (ibid., 119). Obsahem v této práci rozumíme text a obrazový, 
případně zvukový materiál, tedy konkrétní fyzickou podobu 
komunikovaného sdělení, kterému příjemce přisuzuje v procesu interpretace 
význam, smysl. Význam a smysl jsou přitom v této práci chápány jako 
synonymní termíny pro výsledek interpretace textu nebo obrazového, popř. 
zvukového materiálu přenášeného médii. Mediální produkty jsou navíc 
„významnými zdroji kulturních významů, současně jsou ale také výsledky 
průmyslové výroby a v mnohém mají stejné vlastnosti jako jiné průmyslově 
vyráběné komodity " (ibid., 65). 

Především je však třeba si uvědomit, že mediální produkt je vždy 
konstruované sdělení fungující v konvencemi svázané komunikaci. Kromě 
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formy a obsahu má také určitý účel, komunikační záměr, funkci. J. Jirák а В. 
Kôpplová к tomuto podotýkají, že „mediální produkty jsou umělou 
(společnými normami a profesními zvyklostmi podmíněnou) a velmi 
předvídatelnou symbolickou ,konstrukcí'skutečnosti" (ibid., 76). 

К těmto charakteristikám bychom pouze doplnili, že mediální produkt 
je vždy svým uživatelem interpretován a hodnocen, stejně jako je 
interpretováno a hodnoceno každé sdělení, které v procesu komunikace 
účastník přijme. Mediální produkt je pouze sdělením specifického druhu 
komunikace, tzv. mediální komunikace nebo celospolečenské komunikace 
(ibid., 16). Termín mediální produkt je často mediálními studii a metodikou 
mediální výchovy chápán jako synonymní к termínu mediální sdělení. Proto 
budeme také my oba termíny užívat synonymně. 

Okruh mediálních produktů je velmi široký. Média obecně mohou být 
chápána v nej širším významu jako „hromadné sdělovací prostředky, které 
umožňují interpersonální sdělování, včetně filmu a knihy" (P. Verner, 2007, 
6). V tomto pojetí je tedy médiem také např. učebnice, pro jejíž výběr také 
existují určitá kritéria, kterých by si měl být učitel vědom (J. Maňák - P. 
Knecht, 2007). 

V této práci se ovšem musíme nutně zaměřit na omezený okruh 
mediálních produktů. Z hlediska mediálních studií by se tento okruh dal 
vymezit jako zpravodajství a z hlediska stylistiky bychom jej mohli označit 
ve shodě s P. Vernerem (2007, 31) jako žurnalistický styl а к němu náležící 
žurnalistické žánry. Tuto problematiku jsme ze zpracovávaného tématu 
vybrali z následujících důvodů: 

1. Zpravodajství reflektuje velmi široké spektrum lidských 
činností. Jeho cílem není pouze referování o událostech, 
odkazuje také na jiné mediální produkty (např. vydání nové 
knihy, recenze nového filmu či reakce na kontroverzní televizní 
pořad) a spektrem svých žánrů je výrazně multifunkční -
vyskytují se v něm prakticky všechny funkce médií: 
informační, zábavní, kulturní, sociální i politická (G. Burton — 
J. Jirák, 2001, 142n.). 

2. Zpravodajství je svázáno jistými požadavky, které jsou na něj 
kladeny zákonem, společenskou i obchodní poptávkou a etikou 
žurnalistické profese. Již tato omezení dokládají výjimečnou 
důležitost zpravodajství na poli mediální produkce. Jelikož se 
zpravodajství (především pod vlivem výše zmíněných 
požadavků) snaží o objektivní přístup к realitě, vyvstává 
potřeba konkrétních objektivních kritérií pro hodnocení jeho 
produktů. 
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3. Žurnalistické žánry jsou svým rozsahem dobře uplatnitelné ve 
školní výuce. Učitel může vybrat krátký text o rozsahu jednoho 
odstavce, a přesto se bude jednat o ucelenou zprávu. Nebo 
může žákům přehrát televizní či rozhlasovou reportáž (v délce 
několika málo minut) a opět bude prezentovat ucelené sdělení, 
s nímž budou žáci moci pracovat. 

4. Zpravodajské produkty rychle zastarávají. Události se mohou 
vyvíjet a sama média vytvářejí svou produkcí tlak na neustálou 
aktualizaci společenské agendy, která jim zajišťuje odbyt jejich 
výrobků. Z tohoto důvodu učiteli jejich neustále nový výběr 
zabere mnoho času. Bude tedy praktické poskytnout mu 
prostředky, které výběr zefektivní z hlediska vynaloženého 
času. 

Zpravodajství je opět oblast, kterou je třeba teoreticky vymezit. 
Pokusíme se zároveň o popis jeho hlavních charakteristik. Zpravodajství má 
podle R. Damtona historický základ v ústní lidové slovesnosti, a sice 
v prastarém způsobu vyprávění příběhů (D. McQuail, 2002, 272). D. 
McQuail v této souvislosti poznamenává, že „zpravodajské příspěvky jsou 
typicky podávány ve formě vyprávění s hlavními a vedlejšími protagonisty, 
kladnými a zápornými hrdiny, začátkem, prostředkem a koncem, s náznaky 
dramatických obratů a spoléháním na důvěrně známé zápletky" (ibid., 272). 
Tomuto pojetí odpovídá i vnitřní struktura zpravodajských příspěvků. Jejich 
autoři totiž vždy postupují podle zpravodajské logiky, a své příspěvky proto 
znovu skládají z nashromážděných materiálů do nových celků. A. Bell v této 
souvislosti připomíná, že uspořádání jednotlivých dílčích událostí v celém 
průběhu události je často nechronologické (ibid., 272). 

Zpravodajství nám poskytuje „informace o událostech, se kterými 
většinou nemáme bezprostřední zkušenost" (M. Mičienka - J. Jirák a kol., 
2006, 47), čímž nám pomáhá při orientaci ve světě, ve kterém žijeme. Tato 
pomoc je však motivována různými účely. Cílem mediální instituce je 
především sestavit takovou nabídku reportáží, které zaujmou co největší 
okruh příjemců, přičemž události, které nám budou prostřednictvím 
reportáží představeny, nutně nemusí být (a často také nejsou) výběrem toho 
nej důležitějšího, co se doma a ve světě stalo. 

Hlavním žánrem zpravodajství je bezesporu zpráva, kterou P. Verner 
definuje takto: „věcná informace o aktuální události, která slouží orientaci 
při rozhodování" (2007, 37). Zpráva tedy musí poskytnout odpovědi na 
základní otázky: KDO? CO? KDY? KDE? Zpráva je zároveň výchozím 
bodem pro zpravodajské články, „základní stavební materiál novin. Na 
rozdíl od zpráv jsou tyto články rozšířeny o odpovědi na rozšiřující otázky 
PROČ? a JAK? v nejrůznějších souvislostech " (ibid., 39). 
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Zpravodajství přitom nenabízí objektivní obraz reality, ale její 
subjektivní reprezentaci. Tato transformace se nazývá mediace neboli 
zprostředkování (G. Burton - J. Jirák, 2001, 123) a jedná se o proces, v 
němž média „vstupují mezi nás, publikum, a původní materiál, který 
používají. To, co se objeví na stránce či na obrazovce, není skutečný 
originál, nýbrž jedna zmožných verzí jeho výkladu či zpracování" (ibid., 
123). Zprávy tedy nejsou pouze výsečí reality, ale jsou druhem „obsahů, jež 

jsou dokonale a ve všem všudy umělé -jsou vytvářené" (ibid., 238). 
Vzhledem к významnému postavení, které zpravodajství zaujímá 

v životě člověka, jsou na něj kladeny jisté požadavky (musí např. dodržovat 
množství zákonných a společenských norem). Tyto požadavky budou 
podrobně rozebrány při výkladu o hodnocení mediálních produktů 
z hlediska mediálních studií v kapitole Kritéria pro hodnocení mediálních 
produktů. 

Teoretické poznatky dosud zmíněné v této úvodní části práce tvoří 
jakési východisko pro celý další výklad. Druhá část práce se věnuje 
mediálním studiím. Jelikož jsou mediální studia zdrojem poznatků pro obor 
mediální výchovy, obsahuje tato kapitola přehled zásadních teoretických 
informací, které využijeme ve třetí části práce, věnované mediální výchově. 
Kapitola věnující se mediálním studiím je úzce zaměřena na postupy 
mediálních studií v oblasti interpretace a hodnocení mediálních produktů. 
Výklad se věnuje předpokladům, se kterými mediální studia к produktům v 
analýze přistupují, a na záměry a východiska jejich hodnocení. V druhé části 
této kapitoly shrneme kritéria, která mediální studia používají při hodnocení 
mediálních produktů. Náš výklad tedy bude postupovat v logickém sledu od 
postupů a metod jednotlivých typů analýzy přes interpretaci obsahu po 
kritéria jeho hodnocení. 

Stěžejní část práce je její třetí část, která se věnuje mediální výchově. 
Především se zaměřuje na cíle, které si mediální výchova klade při práci 
s obsahem mediálních produktů. Zvláštní důraz věnujeme ve výkladu těm 

' cílům, které se přímo dotýkají kompetencí žáků. Nej důležitější částí této 
kapitoly je návrh kritérií hodnocení mediálních produktů z hlediska mediální 
výchovy. Jednotlivá kritéria jsou zde stanovena a popsána v těsném vztahu к 
cílům mediální výchovy. Stanovená kritéria navíc tvoří ucelený systém, 
který může učitel prakticky využít při výběru mediálního sdělení, které bude 
žákům následně prezentovat ve výuce. 

Poslední část práce tvoří sada komplexně zpracovaných aktivit, které 
reflektují kritéria stanovená v předchozí části práce. Každá z aktivit 
demonstruje použitelnost vždy jednoho z kritérií a obsahuje popis postupu 
při jeho aplikaci na výběr konkrétního textu z většího množství dostupných 
mediálních sdělení. Cílem aktivit je především demonstrovat, že dané 
kritérium je pro výběr mediálního produktu relevantní a použitelné. Aktivity 
jsou navíc zpracovány tak, aby je učitel mohl bez další úpravy použít ve 
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výuce. Zároveň každá z aktivit představuje jistý postup uvažování nad 
konkrétními mediálními produkty jakožto texty potenciálně využitelnými ve 
výuce mediální výchovy. 
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2 MEDIÁLNÍ STUDIA 

Mediální studia, jejichž hlavním oborem je teorie masové komunikace, 
jsou rozsáhlým souborem především akademicky a výzkumně 
orientovaných projektů, programů a v širším měřítku také celých škol, které 
pojí jediný předmět zájmu: média. 

Teorii masové komunikace chápeme v souladu s J. Jirákem jako obor 
soustřeďující se na „studium procesů veřejného a zvláště masového 
komunikování, institucí, jež tyto procesy zajišťují, obsahů, které jsou těmito 
institucemi produkovány a šířeny, a konečně skupin příjemců, které se kolem 
těchto obsahů ustavují, a jejich chování" (2002, 15). Tento postup využívají 
mediální studia jako základní osnovu svého zkoumání a ve stejném sledu 
výsledky tohoto zkoumání také prezentují. Vždy začínají teoretickými 
východisky, zaměřují se sama na sebe a odkazují na zdrojové obory svého 
poznání (především teorii komunikace, sociologii, kulturální studia aj.). Poté 
definují mediální komunikaci, přičemž definice je vždy závislá na celkovém 
pojetí, které se odráží od směru dané školy nebo teorie. 

Mediální komunikaci chápe J. Jirák jako proces, „v němž 
specializované instituce (mediální organizace) produkují a přenášejí sdělení 
rozsáhlým skupinám příjemců (publiku), které s nimi nejrůznějším způsobem 
nakládají a s vědomím jejich existence nejrůznějším způsobem jednají" 
(ibid., 15). Tento proces zároveň poskytuje rámec pro další zkoumání 
mediálních studií. 

V popředí stojí mediální organizace, které jsou svou činností zdrojem 
či prvotním článkem mediální komunikace. Jelikož jsou mediální sdělení 
vytvářena vždy skupinou osob, jejichž činnost je zastřešena daným médiem, 
jsou předmětem zkoumání nejen profesní charakteristiky konkrétních autorů 
sdělení, ale také různé další aspekty ovlivňující jejich tvořivou činnost (např. 
obchodní požadavky média, popř. jeho vlastníků, na obsah sdělení, cílová 
skupina média nebo zákonitosti výběru mediálních sdělení pro jejich 
následné šíření médiem). Dalším v pořadí ve zkoumání mediálních studií je 
mediální sdělení samo, které vykazuje určitý obsah. Ten je ovlivněn nejen 
mediální organizací jako celkem, ale také osobností jejího autora a jeho 
profesní úrovní, edičními zásahy redaktora či odpovědného pracovníka, 
zamýšleným účelem sdělení a v neposlední řadě žánrovou příslušností. 

Popis procesu mediální komunikace a zkoumání mediálních studií 
tradičně uzavírají dva poslední články: masové publikum a účinky 
mediálních sdělení. Publikum vykazuje určité charakteristické rysy 
v závislosti na pojetí mediální komunikace. Může se jednat o pasivní masu 
nekriticky přijímající vše, co média vyprodukují (Frankfurtská škola 
ovlivněná úspěchy nacistické propagandy), ale také o sociálně 
hierarchizovanou skupinu jedinců, kteří s mediálním sdělením aktivně 
nakládají a řídí se při tom buď názorovými vůdci ve své skupině, nebo 
vlastním kritickým úsudkem (Birminghamská škola ovlivněná teorií 
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kódování a dekódování Stuarta Halla6). Práce Stuarta Halla v oblasti 
mediálního publika a jeho zacházení s mediálním sdělením výrazně 
ovlivnila moderní pojetí publika. Svou prací totiž prokazuje, že publikum 
přistupuje к obsahu mediálních sdělení aktivně a v procesu interpretace má 
nejen vysokou míru volnosti výkladu tohoto obsahu, ale zároveň je schopno 
se vůči obsahu vymezit jak kladně, tak kriticky. V této práci tedy budeme 
chápat publikum jako interpretačně aktivní právě ve shodě nejen se Stuartem 
Hallem, ale prakticky s celou současnou teorií masové komunikace. 

Účinky mediálních sdělení jsou posledním článek zkoumání teorie 
masové komunikace. Podle J. Jiráka a G. Burtona se účinky médií týkají 
„ spíše změn v postojích a názorech než v bezprostředním jednání či 
chování" (2001, 350), přičemž je „mimořádně těžké jakékoliv jejich účinky 
na jednotlivce či společnost spolehlivě prokázat" (ibid., 347) pomocí 
vědecky ověřitelných metod. 

Jelikož je naším úkolem věnovat se hodnocení obsahu mediálních 
produktů, bude nás v dalším výkladu zajímat především ta část poznatků 
mediálních studií o mediální komunikaci, která se bude přímo dotýkat 
mediálního produktu a jeho významu. Především se zaměříme na postupy, 
které využívají mediální studia při interpretaci a hodnocení mediálních 
produktů, a rozebereme, s čím к analýze přistupují a jaké jsou východiska a 
záměr jejich hodnocení. 

Mediální studia se v souvislosti s obsahem mediálních produktů snaží 
vyvíjet metody, pomocí nichž se budou badatelé schopni dopracovat 
významu tohoto obsahu. Význam sám o sobě není v centru jejich 
pozornosti, mediální studia se spíše snaží „odhalit metody a postupy, jimiž 
je význam vložen do sdělení — neboli jak je v mediovaném materiálu význam 
konstruován. Příslušný materiál v jeho výsledné podobě nabídnuté publiku 
proto dekonstruuje, rozkládá na jednotlivé složky - rozebírá je, aby bylo 
vidět, jak je sestaven" (G. Burton - J. Jirák, 2001, 306). 

Repertoár analytických metod, které mohou mediální studia pro 
dekonstrukci využít, je přitom pestrý. H. Scherer uvádí v publikaci Analýza 
obsahu mediálních sdělení dva základní metodické přístupy к analýze 
obsahu, a sice obsahovou analýzu a hermeneutickou textovou analýzu a 
obrazovou analýzu (2004, 29-31). 

6 Stuart Hall (* 1932) vychází ve své teorii z toho, že „ konkrétní sdělení je ,zakódováno 
často v podobě ustáleného žánrového vzorce příznačného pro daný obsah..., má běžný, 
prvoplánový význam a pro publikum jsou do něj zabudovány návody, jak je má 
interpretovat. Publikum ovšem přistupuje к médiím s ,významovými strukturami', které 
vycházejí z jeho vlastních myšlenek a zkušeností" (McQuail, 2002, 76), přičemž 
„nejvýznamnějším aspektem celé věci je, že dekódování se může vydat jiným než 
zamýšleným směrem. Příjemci mohou číst mezi řádky, a dokonce obrátit zamýšlené 
zaměření celého sdělení" (ibid., 77). 
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2.1 Obsahová analýza 

Historie tohoto typu analýzy sahá až k Maxi Weberovi7, který již v roce 
1910 prosazoval analýzu obsahu. „Začala by zcela prostě měřením, 
s nůžkami a kružítkem, a zjišťovalo by se, jak se za poslední generaci změnil 
obsah novin v kvantitativním ohledu " (M. Kunczik, 1995, 66). Z tohoto 
popisu lze tedy odvodit velmi podstatný znak obsahové analýzy, a sice že se 
jedná o metodu kvantitativní, jejíž výstupy bude možné exaktně 
matematicky vyjádřit. 

H. Scherer uvádí, že obsahová analýza je postup, který „vychází ze 
sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při jeho použití se mediované 
obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Charakteristickým 
rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký 
stupeň ověřitelnosti. Při rozboru podléhá každý krok explicitně 
formulovaným pravidlům. Mezi další přednosti této metody patří možnost 
zpracovat velké množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a 
výsledky šetření podrobit statistickým analýzám. Výsledky se pak navíc dají 
precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech " 
(H. Scherer, 2004, 29n.). Obsahová analýza tedy selektivně zkoumá pouze 
několik znaků a jejich statistický výskyt. 

D. McQuail na základě Berelsonovy definice obsahové analýzy8 

vyvozuje, že jedním z jejích předpokladů je fakt, že „povrchový význam 
textu je zcela jednoznačný, může být přečten a kvantitativně vyjádřen " 
(2002, 307). Mediální sdělení je totiž v McQuailově teorii chápáno 
v nejobecnějším významu jako text9. Tento text je definován jako 
„smysluplný výsledek setkání mezi obsahem a příjemcem" (2002, 269), 
přičemž např. televizní program „ se stává textem v momentě , čtení ', to jest, 
když jeho interakce s publikem aktivuje některé z významů či uspokojení, 
které je schopen vyvolat" (J. Fiske, 1987, 14). A jelikož každý text může být 
čten a interpretován, musí existovat nějaký význam, který bude mít text sám 
o sobě a který bude jakémukoli příjemci vždy к dispozici. McQuail tedy 
vyvozuje, že „text má svůj vlastní imanentní, skutečný, více nebo méně 
daný, a tudíž objektivní význam, bez ohledu na zjevný záměr podavatele či 
selektivní interpretaci příjemce " (2002, 279). Obsahová analýza by tedy 
měla poskytnout kvantitativní nástroje, pomocí nichž se dobereme tohoto 
neměnnému významu textu. 

Postup obsahové analýzy popisuje D. McQuail následovně: 

n 
Max Weber (1864 - 1920) byl německý ekonom a sociolog. Bývá zahrnován mezi tzv. 

otce-zakladatele sociologie. 
8 B. Berelson definoval obsahovou analýzu jako „výzkumnou techniku pro objektivní, 
systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace " (D. McQuail, 2002, 
307). 
9 Toto pojetí převzal D. McQuail od J. Fiskea (1987). 
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1. zvolit vzorek obsahu; 

2. vytvořit relevantní rámec kategorií vnějších referentů (jako je 
soubor politických stran nebo zemí, o kterých se může v obsahu 
hovořit); 

3. zvolit ,jednotku analýzy" obsahu (může to být slovo, věta, oddíl, 
celý článek, obraz, sekvence atd.); 

4. pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících 
se o relevantních tématech umístit obsah do připraveného rámce; 

5. vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu 
podle frekvence výskytu hledaných referencí (ibid., 308). 

Tento postup je však založen na dvou hlavních předpokladech: „že 
spojení mezi vnějším objektem reference a referencí v textu bude dostatečně 
zřetelné a jednoznačné a že frekvence výskytu vybraných referencí 
přesvědčivě a objektivním způsobem vyjadřuje převažující , význam ' textu " 
(ibid, 308n.). 

Obsahová analýza již svou podstatou vykazuje jistá omezení. Při jejím 
použití badatel zavádí „ vlastní významový systém, spíše než aby ho 
, odvozoval' z obsahu...výsledek je navíc založen na způsobu , čtení' obsahu, 
který by žádný skutečný ,čtenář' za normálních okolností nepoužil" (ibid, 
309) a navíc není jednoduché „ brát v úvahu kontext reference v rámci textu 
nebo text jako celek" (ibid, 309). 

G. Burton a J. Jirák popisují obsahovou analýzu z praktického hlediska 
na příkladu jejího použití: „výzkumník vymezí reprezentativní vzorek 
nějakého typu mediovaných sdělení, pojmenuje jeho jednotlivé části či prvky 
a pak spočítá, kolik se mu ocitlo položek pod jednotlivými pojmenováními" 
(2001, 33). Výsledkem takovéhoto postupu může být např. zjištění, že „23% 
plochy zaujímá inzerce " (ibid, 33). Celkově lze tedy v souladu s Burtonem 
a Jirákem zhodnotit obsahovou analýzu tak, že se jedná o velmi dobře 
rozpracovanou metodu, která „ má několik etap, vyhovuje lépe výzkumnému 
týmu než jednotlivci a vyžaduje od účastníků velkou kázeň" (ibid, 34) a 
zároveň pomáhá při dekonstrukci významu tím, že „dokáže nabídnout 
kvantitativní poměry mezi vybranými složkami (slovy, motivy, záběry, 
tématy), jež by za normálních okolností zůstaly nepoznané" (ibid, 306). 

V souvislosti s obsahovou analýzou je třeba ještě zmínit tzv. obrácenou 
obsahovou analýzu, tedy analýzu toho, co se v obsahu mediálních produktů 
nevyskytuje. M. Kunczik к této variantě analýzy uvádí, že pomocí ní „ by se 
dalo zjistit, které informace zveřejněny nebyly nebo v kterých zprávách bylo 
použito srovnání s výsledky sociologických analýz o mocenských a 
vládnoucích strukturách. Přitom by se mohlo ukázat, že některé otázky se 
téměř vůbec nekladou" (1995, 143). Jedná se tedy o analýzu založenou na 
předpokladu, že stejný význam jako to, co se říká, má to, o čem se mlčí, což 
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podporuje i G. Burton a J. Jirák, když říkají, že „to, со chybí, co není 
přítomné, může svou nepřítomností nabýt významu, jako by to přítomné 
bylo " (2001,30). 

2.2 Hermeneutická textová analýza 

Hermeneutická analýza „ vychází z literárně vědní textové interpretace. 
Pomocí subtilních interpretačních postupů se pod povrchem textu odhalují 
jeho skryté hlubší struktury. Pro tuto metodu je charakteristická vysoká míra 
otevřenosti a velmi důkladný rozbor jednotlivých mediálních obsahů. Z toho 
vyplývají specifické přednosti i slabiny hermeneutické analýzy. Tímto 
způsobem je možné analyzovat pouze několik málo textů, zato z mnoha 
různých aspektů. Pro zpracování většího množství textů je však tato metoda 
nevhodná. Navíc je tento způsob rozboru silně subjektivní. Výsledek 
výzkumu je spjatý s osobou, která výzkum provádí. Poznávací proces mohou 
ostatní ověřit jen velmi podmíněně. Různí odborníci se mohou dobrat velmi 
rozdílných výsledků" (2004, 29). Tato analýza tedy jde pod povrch textu a 
snaží se odhalit skryté hlubší struktury, tedy hlubší významové prvky a 
vztahy mezi nimi, které tvoří významovou strukturu. 

Hermeneutickou textovou analýzu uvádí D. McQuail pod označením 
strukturální analýza jako alternativní přístup к obsahu mediálních sdělení. 
Ten je podle něj založen na předpokladu, že „nejdůležitější jsou utajené 
nebo latentní významy, a ty nemohou být vyčteny z numerických dat. Musíme 
si uvědomovat nejen relativní frekvenci, ale zejména propojení a vztahy mezi 
prvky textu a musíme si také všímat, co chybí nebo je bráno jako dané" 
(2002, 308). Strukturální analýza je tedy kvalitativní a analyzované jednotky 
nemají stejnou váhu. Na rozdíl od obsahové analýzy zde neplatí, že sociální 
a kulturní realita, sdělení i příjemce mají stejný základní systém významů, 
což může způsobit, že význam zakódovaný se nemusí shodovat s významem 
přijatým. Význam zde tedy není chápán ve smyslu pevného vnějšího 
významu, který je všem příjemcům při prvním setkáním s textem zřejmý 
(tzv. denotativní význam, tedy význam základní), ale jedná se o význam, 
které bude prostřednictvím interpretace textu přisouzen. D. McQuail hovoří 
o tzv. latentním (hlubším) významu (ibid, 310). 

G. Burton a J. Jirák přistupují ke strukturální analýze čistě z hlediska 
struktury, když tvrdí, že „ každý text je podložen nějakým systémem prvků a 
pravidel, jež pomáhají vytvořit význam textu. Zvlášť významným 
pomocníkem při vytváření významu textu jsou žánrové typy " (G. Burton - J. 
Jirák, 2001, 63). Z toho také vyplývá, že se strukturální analýza „více věnuje 
formě a struktuře a vzniku obecně pojímaných významů a principů, a méně 
se zabývá detaily souvisejícími s kulturou " (ibid, 63n.). 
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2.3 Obrazová analýza 

Obrazová analýza, která tvoří samostatnou metodu přístupu 
k analyzovanému obsahu, metodologicky vychází ze sémiotické analýzy 
(tedy analýzy znaků a jejich významů). Obrazová analýza se zaměřuje 
především na obrazový materiál a na „čtení" významů vyjádřených 
obrazovým kódem. K dekonstrukci významu mediálního sdělení přispívá 
tím, že „ soustřeďuje pozornost na to, co se děje na obrázku či ve filmu, a na 
využití technických prostředků (ohniskové vzdálenosti, úhlu záběru či 
výřezu)" (G. Burton - J. Jirák, 2001, 36). Při rozboru obrazového materiálu 
se zaměřuje celkem na 3 prvky, které by bylo možné shrnout do 
následujících otázek10: 

1. Do jaké perspektivy je situován příjemce sdělení? 

2. Jaké prostředky byly využity ke konečné podobě obrazu? 

3. Jaký je obsah obrazu, tedy předměty, jejichž reprezentace jsou 
v obraze zachyceny? 

Metodologický základ pro obrazovou analýzu, tedy sémiotickou 
analýzu přitom G. Burton a J. Jirák zařazují pod analýzu textovou s tím, že 
„ se soustřeďuje na stavební prvky, z nichž je text sestaven (kupříkladu na 
slova či jednotlivé součásti obrazu), aby se dobrala významu" (ibid, 62). 
Tento druh analýzy však prostupuje jak obrazovou analýzou, protože 
zkoumá součásti obrazu, tak strukturální analýzou, protože svým zaměřením 
na slova zkoumá strukturu textu. Je proto těžké od sebe jednotlivé druhy 
analýz jednoznačně oddělit, což také oba autoři přiznávají, když uvádějí, že 
je obtížné „zabývat se jedním aspektem mediovaných sdělení a nepřeskočit 
přitom к jiným aspektům" (ibid, 62). Důvod, který zmiňují, je především 
takový, že text (komunikát) je ve své podstatě velmi komplexní, a není proto 
možné v něm odděleně analyzovat samostatné aspekty, pokud se chceme 
dobrat jeho významu (ibid, 62). 

2.4 Smíšené metody 

Kromě výše zmíněných metod se ovšem v repertoáru analýzy obsahu 
mediálních sdělení objevují také tzv. smíšené metody. Tento fakt zmiňuje H. 
Scherer, když při rozboru hermeneutické textové a obrazové analýzy a 
kvantitativní obsahové analýzy připouští, že „ mezi těmito dvěma ideálními 
typy leží široká škála smíšených forem ", přičemž můžeme narazit také na 
„kombinovaný přístup obou těchto metod" (2004, 30). Mezi smíšené 
metody řadí D. McQuail psychoanalytický přístup, který se zaměřuje na 
„motivaci postav a skrytý význam dominantních témat populární (i méně 

10 Otázky byly formulovány na základě výkladu G. Burtona a J. Jiráka (2001, 36n.). 
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populární) kultury dané společnosti nebo daného období" (2002, 311). Dále 
analýzu narativní struktury", která vychází ze zjištění, že mediální sdělení 
jsou založena na vyprávění příběhů, které má své konvence a kulturní tradicí 
osvědčené principy a postupy, které média zhusta využívají, a to i v žánrech, 
u kterých bychom tento postup neočekávali, např. ve zpravodajství (G. 
Burton - J. Jirák, 2001, 210). D. McQuail к tématu narace v mediálních 
sděleních uvádí, že „základní narativní formy můžeme nalézt nejen 
v dramatu a fikci, kde je samozřejmě předpokládáme, ale i v reklamě a 
zpravodajských ,příbězích '. Většina mediálních obsahů tím či oním 
způsobem vypráví příběhy, které na sebe berou poměrně šablonovité a 
předvídatelné formy " (2002, 272). 

2.5 Význam mediálního sdělení 

Podle G. Burtona a J. Jiráka je lidská komunikace „naučená 
společenskou praxí - a to jak proces zakódování, tak proces dekódování" 
(2001, 70). Právě proces zakódování a dekódování tvoří jádro přístupu 
mediálních studií к obsahu mediálních produktů. Na jedné straně se totiž 
snaží analyzovat, jakým způsobem zakódování proběhlo a co bylo jeho 
cílem, na druhé straně potom zkoumají, jakým způsobem probíhá 
dekódování a jak se sdělením naloží jeho příjemci. 

Oba procesy, zakódování i dekódování, vycházejí z teorie znaku 
Ferdinanda de Saussura12 (1989, 95 - 107). Každé sdělení se skládá ze 
znaků, které mají nějaký význam. Tento význam se musí jeho uživatelé 
naučit rozpoznat, stejně jako se musí naučit rozpoznávat, že jde o znaky (G. 
Burton - J. Jirák, 2001, 72). G. Burton a J. Jirák zmiňují termín označení, 
který se užívá pro význam, který „podavatel znaku v daném textu skutečně 
přisoudí" (ibid, 72), ten se ovšem „může lišit od interpretace, tedy 
významu, který znaku přisoudí příjemce" (ibid, 72). Zakódování a 
dekódování probíhá na základě kódů, tedy souborů znaků a pravidel pro 
jejich užívání, což jsou zpravidla nepsané zvyklosti, jak s kódy nakládat, jak 
je užívat a jak jim rozumět (ibid, 73). G. Burton a J. Jirák rozlišují kódy 
primární a sekundární, přičemž primární kódy jsou v daném společenství 
univerzální, jedná se např. o přirozený jazyk, a sekundární kódy, které 
obsahují znaky a pravidla jejich užití ve specifických typech komunikace, 
např. v novinovém zpravodajství (ibid, 74). 

11 Tímto druhem analýzy se zabývá J. Radwayová ve své knize Reading the Romance. 
12 Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) byl švýcarský lingvista, který je považován za 
průkopníka sémiotiky, tedy nauky o znakových systémech. Jeho teorii znaku by bylo 
možné shrnout následovně: Znak je bilaterální a označuje jednotu označujícího a 
označovaného. Označující je akustický obraz (psychický otisk zvuku pojmenování) a 
označované je pojem mentální reprezentace určité ohraničené skutečnosti, kterou 
v komunikaci označujeme. 
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V oblasti zakódování a dekódování mediálního sdělení má podle D. 
McQuaila zakladatelský přínos Stuart Hall, hlavní představitel tzv. 
Birminghamské školy. Stuart Hall „navrhuje model ,zakódování a 
dekódování mediálního diskurzu ', v němž je mediovaný text umístěn mezi 
podavatele, který jistým způsobem význam textu formují, a příjemce, kteří 
význam ,dekódují' podle vlastní, značně rozdílné společenské situace a 
výkladových, interpretačních rámců" (2002, 125). Hall dále definuje tři 
základní kódy. První kód představuje „dominantní významy spojené s mocí" 
(ibid, 125), druhý je „dohodnutý a jedná se o kód médií v jejich roli 
neutrálních a profesionálních nosičů informací" (ibid, 125) a konečně třetí 
kód, který „je к dispozici těm, kdo rozhodnutím dospěli nebo byli okolnostmi 
dovedení к tomu, aby vnímali sdělení o realitě jinak a dokázali ,číst mezi 
řádky' oficiálních verzí událostí" (ibid, 125). Hallova teorie se přitom 
zaměřuje na tzv. hegemonii13, tedy „vládnoucí ideologii" (ibid, 123). Tento 
koncept „pomáhá uchopit řadu nejrůznějších představ o tom, jak mediální 
kultura (zpravodajství, zábava, fikce) pomáhá udržovat třídně rozdělenou a 
jedinou třídou ovládanou společnost. Hegemonie odkazuje к volně 
provázané soustavě převládajících idejí šířících se společností. Jde přitom o 
to, že tyto ideje se šíří takovým způsobem, že ustavený výkon moci a ustálené 
hodnoty se zdají být přirozené, samozřejmé a všeobecně rozumné" (ibid, 
123). ' 

Otázka moci reprezentované v obsazích mediálních produktů a její 
aktuální rozložení však mohou být nahlíženy ze dvou rozdílných perspektiv. 
J. Jirák a B. Kôpplová rozlišují tzv. hegemonní model a pluralitní model. 
Hegemonní model chápou v souladu s McQuailem jako nenásilnou 
nadvládu, která se prosazuje každodenními projevy dané kultury včetně 
mediálních reprezentací světa a vychází přitom z poznání, že mezi 
sociálními skupinami existuje základní nerovnost v otázce jejich podílu na 
moci ve společnosti (2007, 139). Pluralitní model na druhou stranu 
„zdůrazňuje pestrost a možnost výběru. Společnost v sobě zahrnuje celou 
škálu nejrůznějších zájmových skupin" (ibid, 139) a „pluralitní model 
nachází v týchž produktech reprezentaci světa zájmových skupin, popř. 
většiny" (ibid, 139). Dalo by se říct, že ideologie je ve své podstatě základní 
esencí významu mediálního produktu. Tuto myšlenku podporují i G. Burton 
a J. Jirák, když tvrdí, že „ať sledujeme při studiu médií jakýkoli rys jejich 
chování a ať použijeme kteroukoli výzkumnou metodu, vždy skončíme и 
ideologie charakteristické pro danou dobu a danou společnost" (2001, 
68n.). Dále oba autoři uvádějí, že „nejdůležitějším z významů je sdělení o 
hodnotové orientaci, protože hodnoty jsou to, podle čeho se život společnosti 
řídí a podle čeho se její členové orientují" (2001, 68). Z tohoto hlediska je 
tedy sdělení o dominantní ideologii, tedy souboru hodnot platných v dané 

13 Autorem tohoto termínuje Antonio Gramsci (1891 - 1937), italský politik, publicista a 
marxistický filosof. 
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společnosti v daném čase, která je obsažená v mediálním produktu, na 
pomyslném vrcholu v hierarchii jeho významu. 

Důležitým aspektem významu mediálních produktů je jejich vztah ke 
skutečnosti. Se skutečností přichází člověk do kontaktu prostřednictvím 
smyslové a rozumové zkušenosti. Není však schopen se dobrat konečného 
poznání skutečnosti, protože jak rozum, tak smysly člověka jsou omezené a 
zkušenost sama o sobě je vysoce selektivní složkou našeho poznání. 
Skutečnost proto chápeme jako nepoznatelnou a v souladu s J. Jirákem a B. 
Köpplovou ji označujeme v kontextu této práce termínem mediální 
skutečnost (2007, 140), jejímž specifickým rysem je především to, že reálně 
existující (i když člověkem dokonale nepoznatelná) realita není 
v mediálních produktech zobrazena sama o sobě, ale je při jejich výrobě 
konstruována ze svých specifických součástí. Těmto součástem je 
přisuzován zvláštní význam, který samy o sobě nemají, ale je jim jaksi 
přidělen. Tento zvláštní význam plyne především z výběru výsečí 
skutečnosti a z důrazu, který je kladen ve sdělení na některé prvky 
skutečnosti oproti prvkům ostatním. G. Burton a J. Jirák v této souvislostí 
mluví o tzv. zvýznamňování a podotýkají, že „je rozhodně lepší nemluvit o 
,významu', ale o ,zvýznamňování'. Jde totiž o příznak, o nabytí nějakého 
významu, nikoliv o vlastnost vetknutou do stavby zkoumaného materiálu" 
(2001,28). 

„ Média nevyhnutelně mění všechno, čeho se zmocňují. Média vstupují 
mezi nás, publikum, a původní materiál, který používají. To, co se objeví na 
stránce či obrazovce, není skutečný originál, nýbrž je to jedna z možných 
verzí jeho výkladu či zpracování. " (ibid, 123). Média tedy mediují neboli 
zprostředkovávají vše, co vstoupí do předmětu jejich zájmu, přičemž 
„stupeň mediace, tedy míra zprostředkování, a to, jak zprostředkování 
proběhlo, může ovlivnit naše chápání konkrétního sdělení" (ibid, 124) a 
potažmo má přímý dopad na naše chápání, poznání a následné hodnocení 
skutečnosti. „Koncept mediace slouží к tomu, aby nám připomněl, že 
veškeré mediované materiály jsou ve skutečnosti zastupující, jsou jistým 
druhem reprezentace. To znamená, že jsou nějakým způsobem sestaveny, že 
jsou zkonstruovány" (ibid, 124). Tento poznatek je pro nás obzvláště 
důležitý, protože mediace nám pomáhá pochopit, že reálně vypadající 
obrázek, který nám médium poskytuje, je ve skutečnosti jen verzí 
skutečnosti (ibid, 124). 

Reprezentovaná, mediovaná skutečnost obsahuje (obzvlášť ve 
zpravodajství) zprostředkování obrazu společenských skupin, jejich identit a 
jimi uznávaných hodnot (J. Jirák - B. Kôpplová, 2007, 144). „Zvláště tam, 
kde publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou skupinou, je velmi 
pravděpodobné, že bude považovat za ,skutečnost' to, co o této skupině 
nabízejí média. Tak dochází za podpory médií ke stereotypizaci rozličných 
skupin a vzniku stereotypů. Jelikož jsou média v moderním světě hlavním 
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zdrojem těchto představ a jelikož zároveň bývají ve velké většině - jako 
organizace i jako instituce — spjata s převažujícími trendy ve společnosti (s 
tzv. hlavním proudem), nabízejí především většinové stereotypy, tj. 
stereotypy rozhodujících vrstev a převažujících hodnot ve společnosti" 
(ibid., 144). Stereotypy tedy představují významné zkreslení skutečnosti, na 
němž se média prostřednictvím svého výsostného postavení v této oblasti 
podílejí. Stereotypní vnímání nám sice pomáhá při orientaci ve stále 
složitější společenské a kulturní realitě naší doby, zároveň však způsobuje, 
že na příslušníky některých společenských skupin aplikujeme zkreslené 
šablonovité vlastnosti, které od nich jakožto od příslušníků dané skupiny 
očekáváme. Pod vlivem těchto stereotypů se k nim také chováme. 
Stereotypy jsou tedy potenciálně nebezpečné především tím, že mohou 
vytvářet předsudečné postoje, které se nezakládají na naší vlastní zkušenosti, 
ale na obraze dané skupiny, který je jednak přítomen ve společnosti, a 
jednak jej posilují média v obsahu svých sdělení. 

2.6 Interpretace mediálního sdělení 

Jak jsme již uvedli v definici termínu mediální produkt, každé mediální 
sdělení se vyznačuje jistým obsahem, kterému je přisuzován určitý význam. 
Mediální studia při své práci s mediálním produktem postupují tak, že 
nejprve produkt dekonstruují, tedy analyzují, a následně definují jeho 
význam, resp. snaží se o jistou syntézu možných a vysoce pravděpodobných 
interpretací významů daného produktu. 

Proces interpretace, jehož konkrétním výsledkem je význam, je 
procesem plně závislým na příjemci daného sdělení. Jak poznamenává J. 
Jirák a B. Kôpplová, „význam je potenciál, který se realizuje v konkrétní 
podobě teprve v okamžiku, kdy je mediální produkt užíván a vykládán, 
interpretován publikem" (2007, 146). Hlavním zájmem mediální studií 
přitom je, jak s daným sdělením může naložit příjemce a co ho k dané 
interpretaci povede. Na rozdíl od literární vědy, která se (stejně jako 
mediální studia) zabývá interpretací textu, se mediální studia neptají pouze 
na to, co dané sdělení znamená, ale „proč sdělení znamená to, co znamená, 
pro určité publikum" (ibid, 147). 

V procesu interpretace dochází ke konkrétní realizaci významu. 
Danému mediálnímu sdělení je přisouzen konkrétní význam, který vychází 
z jeho obsahu, přičemž je možné vysledovat důvody, proč potenciální 
význam (denotativní význam) sdělení způsobil právě tu či onu konkrétní 
realizaci významu. Autor totiž „ do sdělení vkládá prvky, jimiž se snaží vést 
průběh interpretace sdělení uživatelem (tzv. orientátory) " (ibid, 147). Tato 
koncepce bere v potaz autora a jeho záměr, se kterým mediální sdělení 
produkoval. Snaží se vlastně hledat autora v mediálním sdělení. Neznamená 
to však, že by tím stavěla rovnítko mezi význam a autorský záměr a 
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interpretaci sdělení omezovala na správné rozpoznání tohoto záměru. Pouze 
se snaží odhalit významné prvky, kterými se příjemce sdělení může při jeho 
interpretaci nechat vést s tím, že dospěje к autorem požadované interpretaci. 
I přes existenci orientátorů v mediálním sdělení však nemusí interpretace 
tímto směrem vést. Autor se nemusí vyjadřovat jasně, nemusí uspět při 
volbě správných orientátorů a především nemusí s příjemci sdílet stejnou 
sociální a kulturní zkušenost, což může v důsledku vést к podstatným 
rozdílům mezi autorským záměrem a konkrétní realizací významu sdělení. 

Pro nabízenou interpretaci sdělení vedenou orientátory použil Stuart 
Hall termínu preferované čtení (preferred reading). V praxi se preferované 
čtení může projevovat např. ve zpravodajství v uvozování citací a parafrází 
projevů významných osob pomocí tzv. sloves pravení (verba dicendi). Je 
totiž bezesporu velký rozdíl, jestliže řekneme, že „ministr uvedl", nebo když 
ministrův projev uvedeme spojením „ministr přiznal" nebo „ministr 
zdůraznil". Tímto způsobem totiž explicitně hodnotíme obsah ministrova 
projevu. 

Média tedy vycházejí z toho, že jejich publikum je při příjmu sdělení 
aktivní a že může ke sdělením přistupovat s jistou mírou skepse. Proto se 
snaží tuto aktivitu řídit pomocí orientátorů tak, aby interpretace významu 
dopadla podle jejich představ, podporovala hodnoty jimi šířené a v nejširším 
pojetí se shodovala s obecně přijatou dominantní ideologií společnosti. 

Mediální produkty však vykazují různou míru otevřenosti, co se týče 
volnosti jejich interpretace. D. McQuail к tomuto poznamenává, že 
„ například zprávy se obecně snaží nebýt otevřené, nýbrž vést к uniformnímu 
informačnímu cíli, zatímco seriály a soap-opery jsou často postaveny volněji 
a umožňují různá ,čtení'" (2002, 271). To ovšem předpokládá, že příjemce 
sdělení nemá naprostou volnost při interpretaci, ale pohybuje se v jistých 
mantinelech, které mu určuje sám text. V souladu s literární vědou bychom 
tedy řekli, že text (a stejně tak i mediální) je otevřen interpretaci do určité 
míry, za níž se již nachází pole dezinterpretace, tedy hodnocení textu „proti 
jeho duchu" (J. Peterka, 2001, 264). 

Otevřenost jako vlastnost je do velké míry závislá na žánru daného 
V t < 1 O 1 • 

mediálního produktu. Zánr je přitom důležitým vodítkem při interpretaci 
mediálního produktu, protože coby „stabilizovaný textový vzorec 
s očekávaným uspořádáním" (G. Burton - J. Jirák, 2001, 160), který se 
vyznačuje „souborem klíčových prvků, z nichž je složen" (ibid., 162), 
umožňuje příjemci, aby na základě těchto klíčových prvků velice rychle 
rozpoznal a zařadil sdělení, věděl, v jakém prostředí se pohybuje, a měl 
к dispozici „klíč к výkladu všech ostatních prvků příslušného žánru" (ibid, 
165), a tím i к celému mediálnímu sdělení. Zjednodušeně řečeno už 
z prvních záběrů nebo slov televizního či rozhlasového vysílání příjemce 
pozná, o jaký žánr se jedná, a bude moci odhadovat jeho obsah, 
předpokládaný záměr, délku atd. 
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Aktivita příjemců mediálních sdělení se v procesu interpretace 
projevuje především tak, že příjemci získávají nad interpretací významu 
jistou moc. Především se mohou rozhodnout, jak se sdělením naloží. J. Jirák 
a B. Kôpplová к tomuto tématu uvádějí, že „dnešní člověk aktivně vstupuje 
do procesu masové komunikace: vybírá si, prověřuje, odmítá a často 
s mediovanými obsahy nesouhlasí" (2007, 97). Otcem tohoto konceptu je 
opět Stuart Hall, který uvádí tři možnosti, jak může příjemce se sdělením 
naložit: 

1. příjemce může na nabídnutou dominantní interpretaci přistoupit a 
plně se s preferovaným čtením, tedy záměrem podavatele, ztotožnit; 

2. může ale také nabídnutou interpretaci rozpoznat, uznat její 
oprávněnost, připustit, že v některých podstatných rysech je 
správná, ale v j iných ji považovat za pochybenou - to vše 
v závislosti na konkrétních společenských podmínkách příjemce; 

3. a konečně může nabídnuté preferované čtení zcela odmítnout (G. 
Burton - J. Jirák, 2001, 284). 
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2.7 Kritéria pro hodnocení mediálních produktů 

Kritéria pro hodnocení mediálních produktů z hlediska mediálních 
studií jsou velice komplexním tématem, které je každým autorem 
zabývajícím se studiem médií nahlíženo z odlišného hlediska. Do výčtů a 
hierarchií těchto kritérií se promítá široké spektrum různorodých aspektů, a 
je proto velice náročné podat jejich ucelený a vnitřně uspořádaný souhrn. 
Pokusíme se tedy o základní kategorizaci existujících systémů hodnocení 
mediálních sdělení s tím, že některá kritéria se budou jednak překrývat, a 
jednak je bude možné zařadit do více kategorií. V našem výkladu se 
omezíme na mediální produkty z oblasti zpravodajství, kterou jsme ze široké 
nabídky mediálních produktů vybrali již v úvodu práce. 

V nejobecnější rovině je možné definovat dvě základní kategorie, a sice 
kritéria hodnocení událostí a kritéria hodnocení obsahu mediálních 
produktů. 

• Kritéria hodnocení událostí jsou aplikována mediálními 
institucemi na konkrétní události, které se reálně odehrály a o 
kterých je možné v rámci zpravodajství referovat. Tyto události 
jsou tedy jakýmisi adepty na zpracování do podoby 
zpravodajských mediálních produktů, které mohou média svým 
příjemcům nabídnout. Přestože se však mediální studia kritérii 
výběru zpráv zabývají, nejedná se o hodnocení mediálních 
produktů z hlediska obsahu, ale pouze o konstatování, jakým 
způsobem média vybírají události pro jejich další zpracování. 
Zjednodušeně řečeno se nejedná o kritéria mediálních studií při 
hodnocení mediálních produktů, ale o kritéria mediálních 
institucí, přičemž tato kritéria fungují nezávisle na přístupech, 
teoriích a vědeckém zkoumání mediálních studií. Z tohoto 
důvodu se jimi nebudeme zabývat a zaměříme se na kritéria, 
která aplikují mediální studia na obsah mediálních produktů. 

• Kritéria hodnocení obsahu mediálních produktů jsou mediálními 
studii nahlížena celkem ze tří hledisek, a to bez ohledu na autora 
daného systému hodnocení. 

o Prvním hlediskem jsou kritéria hodnocení ve smyslu 
očekávání společnosti. Mediální studia zde analyzují, co 
společnost očekává od nabídky mediálních institucí, a 
snaží se podat výčet vlastností, které by měly mediální 
produkty vykazovat, aby byly společností kladně 
přijímány a hodnoceny. Jestliže mediální teoretici, 
profesionálové či široká veřejnost kritizují mediální 
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produkty, vždy se přiklání k některému z těchto kritérií, tj. 
daný mediální produkt nesplňuje určitou vlastnost, kterou 
od něj společnost očekává, a z toho důvodu je kritizován. 
Mediální instituce se tedy musí snažit, aby jejich produkty 
byly přijímány pozitivně. Toho mohou dosáhnout plněním 
kritérií kladených společností, což zároveň zajistí danému 
médiu „odbyt" mediálních produktů a s ním spojený zisk. 

o Druhým hlediskem jsou zákonná kritéria, která 
samozřejmě logicky vycházejí z hlediska prvního, ale 
vyznačují se silnějším důrazem, který na mediální 
produkty kladou. Mediální instituce se proto musí snažit o 
jejich plnění, aby si nezpůsobily problémy (především 
vysoké pokuty). 

o Třetím hlediskem je etický kodex novináře. Opět se v něm 
setkáváme s kritérii z předchozích hledisek, motivem 
к jejich dodržování však není ani zisk, ani právní 
postižitelnost v případě jejich nedodržení, ale etický postoj 
novináře ke svému povolání. 

Nyní se tedy budeme zabývat prvním, nej rozsáhlejším hlediskem, tedy 
kritérii vyjadřujícími požadavky a očekávání společnosti. D. McQuail při 
hodnocení obsahu mediálních produktů uvažuje nad třemi základními 
kritérii: 

1. svoboda a nezávislost; 

2. rozmanitost obsahu; 

3. objektivita ve zpravodajství. 

Svoboda a nezávislost představují požadavek, aby obsah mediálního 
sdělení vyjadřoval „ducha svobodného projevu" (D. McQuail, 2002, 284), 
přičemž ovšem „ není jednoduché říci, jak může být v obsahu (a zde se jedná 
především o zpravodajské, informační a názorové funkce médií) rozpoznána 
kvalita svobody. Některé obecné aspekty obsahu mohou přesto být 
identifikovány jako ukazatele větší nebo menší míry volnosti (vůči 
komerčnímu, politickému nebo společenskému tlaku) " (ibid., 284). Mezi tyto 
ukazatele McQuail řadí: 

• vyjadřování skutečně vlastních názorů, zejména o kontroverzních 
tématech; 

• ochotu referovat o konfliktu a kontroverzi; 
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• sledování „aktivní politiky" ve vztahu ke zdrojům (tedy 
nespoléhat se na tisková prohlášení a aktivitu tiskových 
mluvčích, nezaplétat se do přílišné důvěrnosti s mocnými); 

• zprostředkování nejen samotných faktů, ale také pozadí a 
interpretace (ibid., 285). 

Rozmanitost obsahu představuje požadavek, aby rozmanitá sociální 
realita světa našla svou reflexi také v obsazích mediálních sdělení, přičemž 
toto kritérium je především důležité při posuzování informačních obsahů ve 
zpravodajství. McQuail v tomto kritériu odkazuje к „přítomnosti široké 
škály možností výběru pro publikum ve všech myslitelných rozměrech zájmu 
nebo preference, к mnoha různým příležitostem přístupu do médií pro hlasy 
a zdroje ve společnosti" (2002, 285). Jediným způsobem, jak prokázat 
nedostatek rozmanitosti, je identifikace „zdrojů odkazů, událostí, typů 
obsahu atd., které chybějí nebo jsou odsunuty do pozadí" (ibid., 285). 

L. Hagen zařazuje toto kritérium pod názvem různorodost mezi 8 
hlavních kvalitativních kritérií, která vyjadřují nároky na společensky 
akceptované zpravodajství (2004, 53-67). Mezi tato kritéria dále patří 
relevance, přesnost, transparentnost, věcnost, vyváženost, různorodost, 
aktuálnost a srozumitelnost. Ke kritériu různorodosti přitom uvádí, že „je 
třeba čtenáři, posluchači či divákovi poskytnout alespoň širokou možnost 
výběru různých informací -jinými slovy přispět к informovanosti recipienta 
různorodostí zpravodajství" (ibid., 63). Při posuzování různorodosti se 
„zkoumají všechny oblasti existence a života společnosti, o nichž médium 
informuje. Různorodost vyjadřuje výskyt informací o nejrůznějších oblastech 
života, zeměpisných regionech, etnických či zájmových skupinách, stejně 
jako různých názorech" (ibid., 64). Míra různorodosti je přitom přímo 
úměrná množství různých projevů (oblastí společenského života, regionů, 
skupin, názorů), které jsou ve sdělení obsaženy (ibid, 64). Čím větší 
množství různých projevů se ve sdělení objevuje, tím vyšší je jeho 
různorodost. 

Objektivita je nejširší a také nejpropracovanější kritérium hodnocení 
obsahu mediálních produktů. Podle McQuaila zahrnuje objektivita několik 
dalších subkritérií, která ji dále definují. Komplexnost tohoto kritéria je 
zřetelná v následujícím schématu: 
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Informativnost 

Obrázek 1: Kritérium objektivity podle J. Westersthala - převzato z D. McQuail (2002, 
174) 

Objektivita podle McQuaila odkazuje ke specifické činnosti 
vykonávané žurnalistou při tvorbě zpravodajského mediálního produktu. 
V této činnosti se odráží žurnalistův postoj к úloze shromažďovat, 
zpracovávat a rozšiřovat informace (2002, 172). Mezi hlavní rysy 
objektivity se řadí: „osvojení si pozice odstupu a neutrality ve vztahu 
к předmětu zpravodajství (tedy vylučování subjektivního pohledu či 
osobního zaujetí); absence stranění (to znamená nestavět se ve sporech na 
ničí stranu a zdržet se jakékoli předpojatosti); oddanost přesnosti a dalším 
kritériím pravdivosti (jako jsou relevance a úplnost); absence skrytých 
motivů nebo služby třetí straně" (ibid., 172). Z těchto rysů jasně vyčteme 
především kritéria neutrality, nestrannosti, relevance a pravdivosti. 

Faktičnost se vyznačuje především těmito měřítky pravdivosti: 
„ úplnost zprávy, přesnost a úsilí nemást a nezatajovat důležitá fakta (dobrý 
úmysl)" (ibid., 174). Všechna tato měřítka tedy najdeme pod kritériem 
pravda. Druhým aspektem faktičnosti je relevance. „Je velice obtížné ji 
definovat a dosáhnout jí objektivním způsobem. Vztahuje se spíše к procesu 
výběru než к formě prezentace, aby selekce probíhala podle jasných a 
koherentních zásad vymezujících, co je důležité pro cílového příjemce a 
(nebo) pro společnost" (ibid, 174). L. Hagen relevanci opět řadí mezi již 
zmíněných 8 kvalitativních kritérií a uvádí, že relevance označuje pouze to, 
„ co si zasluhuje určitou pozornost všeobecně, neboť je to důležité pro 
utváření vztahu к politickému a společenskému kontextu" (2004, 53), 
přičemž rozlišuje dva druhy relevance: externí a interní. „Externí (vnější) 
relevancí rozumíme, nakolik téma určité zprávy působí na společnost nebo 
politický systém. Externí relevance slouží především jako kritérium, podle 
něhož lze hodnotit výběr zprávy" (ibid, 53). „Interní (vnitřní) relevance 
naopak označuje důležitost jednotlivých faktů v souvislostech určité zprávy. 
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Fakta jsou tedy vnitřně relevantní, pokud jsou součástí úplného a 
srozumitelného podání události" (ibid., 54). 

Informativnost „ odkazuje к těm kvalitám informačního obsahu, jež by 
měly zvýšit pravděpodobnost, že se informace skutečně dostane к publiku; že 
bude zaznamenána, pochopena, zapamatována" (D. McQuail 2002, 174) 
atd. Pod subkritérium pravda bychom v McQuailově popisu objektivity 
zařadili ještě další dva požadavky objektivity, a sice přesnost a úplnost. 
Přesné je takové mediální sdělení, které vykazuje shodu „s nezávislými 
záznamy či událostmi, ať již v dokumentech, jiných médiích nebo v očitých 
svědectvích" (ibid, 286). L. Hagen opět zahrnuje přesnost mezi kvalitativní 
kritéria, upozorňuje však, že „mnoho výpovědí o abstraktních a komplexních 
obsazích může být správných nebo chybných, ale je prakticky nemožné je 
ověřit " (2004, 57). Nehledě na fakt, že ověřování informací zveřejněných ve 
zpravodajství je již samo o sobě dosti náročná činnost, které se naprostá 
většina příjemců zpravodajských sdělení nevěnuje. Opět se tedy jedná spíše 
o kritérium, které by měl mít na paměti především novinář, který dané 
sdělení tvoří. Informace si musí být schopen sám v uvedených zdrojích 
ověřit a na základě tohoto ověření může vytvořit přesné mediální sdělení. 
Naopak úplnost mediálního sdělení je kritérium, které do velké míry závisí 
na příjemci sdělení. McQuail tvrdí, že „zprávy sice můžeme vždy hodnotit a 
srovnávat podle většího nebo menšího množství obsažených informací, 
otázka však ve skutečnosti směřuje к problému, kolik informací je zapotřebí 
či kolik je možno rozumně očekávat - a to je subjektivní záležitost " (ibid, 
286). Mediální sdělení by tedy mělo obsahovat právě tolik informací, kolik 
bude příjemce sdělení rozumně očekávat, pouze tehdy bude sdělení (např. 
zpráva) úplné. 

Subkritérium nestrannosti předpokládá „rovnováhu ve výběru a užití 
zdrojů, aby bylo možno reflektovat různé názory, a také neutralitu při 
prezentaci zpráv - oddělení faktu od mínění, vyhýbání se hodnotícím 
soudům či emotivnímu jazyku a obrázkům" (ibid, 287). Otázka směšování 
zpráv s komentářem, tedy fakta s jejich hodnocením, je ve zpravodajství 
velice závažná. Aby byla zpráva skutečně neutrální, a tudíž objektivní, měla 
by být oproštěna od hodnocení, ať už se vyskytuje v jakékoli podobě. 
„Novináři mají podle zpravidla respektovaných profesních pravidel 
vyjadřovat své osobní názory pouze v komentářích, úvodnících nebo jiných 
stylistických útvarech určených к vyjádření názoru (ať už jednotlivce nebo 
listu)" (L. Hägen, 2004, 60). Důvodem je především to, že „recipienti 
nemají být při tvorbě názorů ovlivňováni tím, že se zprávy podávají 
z perspektivy určitých postojů " (ibid, 60). A jelikož by zpravodajství mělo 
směřovat k tomu, aby si jeho příjemci byli schopni na základě faktů vytvořit 
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vlastní názor14, je dodržování této normy důležitým požadavkem společnosti 
na mediální sdělení. Je však třeba mít na paměti, že hodnocení se nemusí 
objevit pouze v textu zprávy. Ovlivňovat názor příjemců totiž může také 
obrazový materiál a v neposlední řadě také výběr a pořadí prezentovaných 
zpráv. 

Neutralita přestavuje takový přístup žurnalisty, ve kterém je 
minimalizován vztah pozorovatele, tedy žurnalisty, к pozorované 
skutečnosti a je o ní referováno nezaujatě, neutrálně, a tudíž objektivně. 
Druhým aspektem nestrannosti je v McQuailově hierarchii vyváženost. 
Tento aspekt je obecně definován J. Jirákem a B. Köpplovou jako 
„ cílevědomé , vyvažování ' nejrůznějších předpojatostí, ke kterým mají média 
jako společenské instituce nesoucí hodnoty společnosti, v níž působí, sklon " 
(2007, 129). Takto pojímaná vyváženost je aplikovatelná na celou nabídku 
sdělení daného média, na rozdíl od úzce pojaté vyváženosti, která radí 
žurnalistovi nechat při vytváření zpravodajského produktu „promluvit obě 
strany" (např. při nějakém sporu). Vyváženost ve smyslu obsahu celé 
nabídky média upřednostňuje např. M. Kunczik, když tvrdí, že „pojem 
,vyváženosti', který se užívá v souvislosti se zpravodajstvím, se ... vztahuje 
na celkový obsah určitého média, na zájmy ve společnosti, které mezi sebou 
v rámci jednoho média soutěží o veřejné mínění" (1995, 107). Předpojatost 
je kategorií, kterou McQuail úzce pojí s nestranností: „Pojem nestrannosti 
se často rozpadá na absenci záměrné nebo vyhnutelné ,předpojatosti' a 
,senzačnosti'" (2002, 287). Přičemž „předpojatostí (bias) v obsahu zprávy 
se zpravidla rozumí zkreslení reality, negativní zobrazování nejrůznějších 
menšin, přehlížení či nesprávná interpretace role žen ve společnosti nebo 
preferování určité politické strany či filozofie" (ibid., 287). 

Můžeme tedy shrnout, že nestrannost se v McQuailově pojetí rozpadá 
na neutralitu a vyváženost, která je vnímána jako absence široké škály 
předpojatostí, a zahrnuje v sobě tedy kritérium předpojatosti. 

Je důležité si uvědomit, že vyváženost, stejně jako objektivita sama, má 
své meze, za které není možné ani při nej lepší vůli jít. V případě 
vyváženosti je to především fakt, že není možné zajistit úplnou vyváženost 
v otázce názorů prezentovaných médiem. Není totiž možné zajistit přístup 
všem nositelům názorů ve společnosti, aby je v programu média 
prezentovali. Pokud by to bylo možné, veřejnoprávní média by neměla 
„žádný oficiální názor, ale názory by měly být těmito médii pouze 
zprostředkovávány" (M. Kunczik 1995, 107), ale především by už vzhledem 
ke kapacitním omezením média musela existovat kritéria výběru názorů, 
které budou prezentovány, čímž by tato úplná vyváženost byla opět 
narušena. Meze objektivity jako celku jsou, stejně jako vyváženost a 

14 Tuto myšlenku zmiňuje M. Kunczik: „Představa o možném objektivním zpravodajství 
je podepřena myšlenkou, že informace mohou být podávány takovým způsobem, aby si 
recipient sám mohl vytvořit vlastní názor. " (1995, 109) 
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neutralita, limitovány vyjadřováním názoru. Je totiž velice pravděpodobné, 
že pokud by např. zpráva neobsahovala žádné hodnocení, ať už ve formě 
přímého slovního vyjádření, nebo ve formě zvýznamnění či vynechání 
určitých informací, byla by pravděpodobně pro příjemce velmi nezajímavá a 
médium složené z takovýchto sdělení by pravděpodobně „nešlo na odbyt". 

Navíc je třeba si uvědomit, že dodržování kritéria objektivity je pro 
žurnalistu velice náročným úkolem. Na rozdíl od odborníků z jednotlivých 
vědeckých a profesních oblastí, kteří jsou schopni díky své erudici posoudit 
věrohodnost, přesnost a úplnost informací a mají dostatek času ověřovat si 
důvěryhodnost jejich zdroje, musí být žurnalisté tematicky adaptabilní (tj. 
nevěnují se pouze jednomu vědeckému či profesnímu odvětví) a navíc 
disponují při výkonu svého povolání omezeným časem. V zájmu objektivity 
tedy sahají к prostředkům, které jim pomáhají čelit kritice z neobjektivity. 
Mezi tyto prostředky patří: 

• uvádění protikladných názorů; 

• prezentace dodatečných důkazů; 

• použití uvozovek (tj. užití citací); 

• rozčlenění informace do správného pořadí (např. referování o 
události strukturovat chronologicky) (M. Kunczik, 1995, 140). 

L. Hägen na rozdíl od D. McQuaila vychází při stanovení kritérií 
hodnocení obsahů mediálních produktů z tzv. informační kvality 
zpravodajství. Při jejím měření se zkoumá, „nakolik kvalita mediovaných 
obsahů plní svou veřejnou roli. Převážně se při tom využívá výsledků 
kvantitativní obsahové analýzy. Nejprve se definují porovnatelné 
charakteristické znaky mediovaných obrazů nebo textů, které platí jako 
indikátory (ukazatele) kvality, a pak se tyto indikátory zjišťují v masově 
mediovaném zpravodajství" (2004, 52). Hlavním kritériem informační 
kvality je požadavek, že mediované sdělení musí plnit taková kvalitativní 
kritéria, jaká od každého sdělení očekává racionální příjemce informací15. L. 
Hägen tato kritéria nazývá kritéria všeobecné informační kvality. „Patří 
k nim relevance, pravdivost a srozumitelnost. Příjemce pokládá zprávu za 
informativní pouze tehdy, má-li sdělení potřebnou relevanci (je-li pro něj 
zpráva nějakým způsobem důležitá či užitečná) a rozpozná-li v ní vztah ke 
kontextu, který je pro něj významný. Je-li zpráva nepravdivá, pak 
neobsahuje informaci, nýbrž dezinformaci. Pokud je nesrozumitelná, nelze 
z ní žádnou informaci čerpat" (ibid., 52). Pro novináře kritéria všeobecné 
informační kvality představují požadavek vyhovět několika profesním 
kritériím, a sice především kritériu objektivity, jejímž „cílem je co nejvíce 

15 Toto očekávání je základním měřítkem úplnosti v McQuailově systému kritérií 
hodnocení obsahů mediálních produktů. 
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ve zpravodajství minimalizovat vlastní názor novináře. Často bývá toto 
kritérium zahrnuto i do mediálního práva, a to v nejrůznějších podobách. 
Jmenujme jen ta nej důležitější: správnost, transparentnost, neutralita, 
vyváženost a různorodost " (ibid., 53). 

Jak jsme již zmínili výše, L. Hägen uvádí celkem 8 hlavních 
kvalitativních kritérií, která vyjadřují nároky na společensky akceptované 
zpravodajství. Tato kritéria jsou obsažena v předchozím výkladu a jsou 
souhrnně uvedena v následující tabulce: 

Všeobecně Profesionál nost 
Relevance relevance, aktuálnost 
Pravdivost přesnost, transparentnost, věcnost, vyváženost, 

různorodost 
Srozumitelnost srozumitelnost 

Tabulka 1: Kritéria informační kvality, upraveno podle L. Hagena (2004, 53) 

Kromě již rozebíraných kritérií, tedy relevance, přesnosti, věcnosti, 
vyváženosti a různorodosti se nyní budeme zabývat transparentností, 
aktuálností a srozumitelností. 

Transparentnost je požadavek, který ukládá novinářům povinnost 
uvádět své zdroje. U většiny událostí, o nichž referují, totiž nefigurují jako 
očití svědci, a jsou proto odkázáni na širokou škálu zdrojů a informátorů. 
„ Proto je kladen takový důraz na požadavek transparentnosti: novináři mají 
uvádět své informační prameny a — pokud možno - jejich spolehlivost. 
Novinář pochopitelně nemusí uvádět prameny и použitých informací tam, 
kde jde o naprosto samozřejmé informace nebo o informace, и nichž je 
pravdivost obsahů neproblematická. Stejně tak nemusí uvádět prameny ani 
v případě, že si může sám ověřit správnost své zprávy " (ibid, 58n.). 
Kritérium transparentnosti zahrnuje také často uváděné pravidlo, že by si 
novinář měl každou informaci ověřit alespoň ze dvou nezávislých zdrojů, 
než ji ve své zprávě použije. 

Aktuálnost se zaměřuje nejen na rychlost, se kterou média poskytnou 
svým příjemcům danou informaci, či zprávu, ale také na relevanci informace 
či zprávy vzhledem к současnosti. Např. G. Burton a J. Jirák ke kritériu 
aktuálnosti uvádějí, že „ například informace o nepravostech ve financování 
politické strany je velmi relevantní zpráva pro podavatele, který se 
rozhoduje o svém volebním chování. Pokud se ale tato zpráva objeví až po 
zavření volebních místností, přestává být aktuální, jelikož ji podavatel 
nemůže pro korekci svého chování již využít" (2001, 247). L. Hägen vztah 
mezi aktuálností a relevancí také potvrzuje, když tvrdí, že „čím rychleji se 
informace o relevantních událostech uveřejní, tím rychleji na ni veřejnost 
může reagovat" (2004, 66). 
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Srozumitelnost představuje významné kritérium informační kvality 
zpravodajství. Platí totiž přímá úměra, že „čím jsou zprávy 
nesrozumitelnější, tím větší úsilí pro jejich porozumění musíme vynaložit" 
(ibid., 66). Pokud jsou zprávy nesrozumitelné, nebo je jejich srozumitelnost 
snížena, dochází ke ztížené informovanosti především těch vrstev 
společnosti, které vykazují nižší vzdělání a nízké socioekonomické 
postavení (ibid, 66). Tyto osoby jsou potom „hůře politicky informovány 
než osoby s postavením vyšším " (ibid, 66). Metodu měření srozumitelnosti 
popisuje L. Hägen tak, že „jako znak složitosti (komplexity) sdělení můžeme 
například snadno stanovit počet souvětí nebo vedlejších vět v textu či počet 
cizích slov. Výsledky analýz srozumitelnosti opravdu dokazují, že ve 
srovnání s běžně mluveným jazykem bývá zpravodajství relativně složitě 
formulované, to znamená méně srozumitelně vyjádřené" (ibid, 67). 

Výše zmíněná kritéria tedy tvoří první ze tří hledisek hodnocení obsahů 
mediálních produktů, které vyjadřuje očekávání společnosti. Druhé hledisko, 
které zahrnuje zákonné požadavky na obsah mediálních produktů, se 
vztahuje např. к provozovatelům televizního a rozhlasového vysílání. Zákon 
č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání stanovuje v Části páté v § 31 (Obsah programů) 
především požadavek objektivity a vyváženosti. 

Požadavek objektivity je uveden na prvním místě, z čehož je možné 
usuzovat na jeho vyšší důležitost. „Provozovatel vysílání poskytuje 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 
Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací 
zpravodajského charakteru " (2. článek zákona). 

Vyváženost je v zákoně rozvedena do širších souvislostí. Zákon 
zdůrazňuje, aby ve „zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana 
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin 
veřejnosti, a to s přihlédnutím к jejich reálnému postavení v politickém a 
společenském životě" (3. článek zákona). Tento požadavek se tedy zaměřuje 
na obsah jednotlivého pořadu, tedy individuálního produktu. 4. článek 
zákona se poté zaměřuje na skladbu programové nabídky média a stanovuje, 
že „provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou 
skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny 
obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, 
politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a 
příslušnost к menšině. " 

Požadavek objektivity a vyváženosti jsou jediná dvě kritéria, která 
zákon uvádí ve vztahu ke zpravodajským mediálním produktům. Obě 
kritéria vyjadřují přesvědčení zákonodárců (a potažmo celé společnosti), že 
média mají moc ovlivňovat názory příjemců svých sdělení, a je tudíž třeba, 
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aby byla při referování o událostech objektivní. Zákon zároveň chápe 
mediální nabídku jako službu veřejnosti, která by tedy měla být schopna 
uspokojit veřejnost pokud možno v celé šíři její rozmanitosti. 

Otázku moci médií na názory jejich příjemců je však třeba brát s jistou 
rezervou. Jak jsme již zmínili v kapitole Interpretace mediálního sdělení, 
příjemce sdělení má vždy možnost nabízený obsah sdělení přijmout, ale 
může s ním také polemizovat, nebo jej odmítnout. Publikum je tedy 
interpretačně aktivní a není možné na něj pohlížet jako na masu, se kterou 
by média mohla bez omezení manipulovat. 

Třetím hlediskem hodnocení mediálních produktů jsou požadavky 
etiky na novinářské povolání vyjádřené v Etickém kodexu novináře 
schváleném valnou hromadou Syndikátu novinářů dne 18. 6. 1998 a 
aktualizovaném 25. 11. 1999. Pokud budeme na tento kodex nahlížet 
systémy kritérií hodnocení obsahu mediálních sdělení D. McQuaila a L. 
Hagena, můžeme identifikovat především tato kritéria: aktuálnost, 
pravdivost, objektivitu, transparentnost, nestrannost a předpojatost. 

Kodex se zabývá právem občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené 
informace, které vychází ze základního práva na informace, jež jim zajišťuje 
článek 17 Listiny základních práv a svobod. „Novináři toto občanské právo 
realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že 
informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a 
nezkreslené" (Syndikát novinářů České republiky, 1999). Z tohoto 
požadavku tedy vyplývají kritéria aktuálnosti a pravdivosti. Dále kodex 
uvádí, že „občan má právo na objektivní obraz skutečnosti" (ibid.). Proto je 
tedy novinář především povinen „zveřejňovat jen informace, jejichž původ 
je znám " (ibid.), „ respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro 
něj může mít" (ibid.) a „dbát na rozlišování faktů od osobních názorů" 
(ibid.). Transparentnost je navíc zmíněna v sekci Důvěryhodnost, slušnost a 
serióznost zvyšují autoritu medií, kde se výslovně uvádí, že „nic neomlouvá 
nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která 
se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena " (ibid.). V této sekci 
se zároveň objevuje požadavek, aby se novinář ve svých sděleních 
vyvaroval předpojatosti, podle textu kodexu totiž „nesmí vytvářet ani 
ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, 
náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace " (ibid.). 

Etický kodex novináře je závazný pouze pro členy Syndikátu novinářů 
České republiky. К jeho dobrovolnému dodržování však vyzývá také 
„ všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství 
v syndikátu" (ibid.). Kromě tohoto etického kodexu přijímají své vlastní 
kodexy přímo některé mediální instituce16, přičemž jejich dodržování může 

16 V České republice mají vlastní redakční kodexy např. týdeník TÝDEN (viz 
http://ceskaskola.cz/files/download/kodex.htm), nebo deník MF DNES (viz 
http ://zpravy. idnes. cz/mfdnes. asp?y=mfdnes/eticky-kodex. htm). 
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být buď dobrovolné, nebo závazné (novináři jej podepisují spolu s pracovní 
smlouvou a při jeho porušení jim hrozí výpověď). Obecně se novinářské 
kodexy snaží bojovat proti nej větším prohřeškům proti novinářské etice, 
mezi které patří především: 

• vymýšlení informací, jejichž zdroj si údajně nepřeje být jmenován 
(P. Verner, 2007, 89); 

• zveřejňování informací z jiných pramenů bez jejich uvedení (ibid., 
89); * 

• informace nejsou prověřovány nejméně ze dvou nezávislých 
zdrojů (ibid., 89); 

• neetické zamlčování zpráv, které se „nehodí do koncepce listu" 
(ibid., 89). 

V našem výkladu jsme se snažili podat přehled základní hierarchie 
kritérií, která mediální studia používají při hodnocení obsahu mediálních 
produktů. Vzhledem к rozmanitosti zpracování této problematiky 
jednotlivými autory jsme se museli omezit na ta kritéria, která se přímo 
vážou к hodnocení obsahu z hlediska očekávání společnosti a vynechat 
kritéria, která se zabývají vlastnostmi mediálních produktů a popisují např. 
jejich výrobu, vliv na společnost nebo charakteristiky jejich obsahu. Šlo nám 
tedy především o proces hodnocení a v něm o reálně aplikovaná kritéria. 
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3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mediální výchova je jedno ze šesti průřezových témat17 obsažených 
v RVP ZV. Toto téma nabízí „ elementární poznatky a dovednosti týkající se 

r 
mediální komunikace a práce s médii" (VUP, 2007, 101). 

Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblasti člověk a 
společnost (média ovlivňují moderní dobu a její hodnotovou orientaci), 
jazyk a jazyková komunikace (kritická analýza a percepce mluvených i 
psaných projevů), informační a komunikační technologie (využívání 
moderních zdrojů informací) a umění a kultura (interpretace znakových 
kódů typických pro mediální komunikaci). 

Jelikož průřezová témata tvoří „povinnou součást základního 
vzdělávání" (ibid., 90), musí školy všechna témata „zařadit do vzdělávání 
na 1. stupni i na 2. stupni" (ibid., 90). „Všechna průřezová témata však 
nemusí být zastoupena v každém ročníku" (ibid, 90). RVP ZV umožňuje 
využít mediální výchovu jak „jako integrativní součást vzdělávacího obsahu 
vyučovacího předmětu", tak „vpodobě samostatných předmětů, projektů, 
seminářů, kurzů apod. " (ibid, 90), v této práci vycházíme z předpokladu, že 
mediální výchova naplno využije svůj potenciál především v případě, že 
bude ve školních vzdělávacích programech (dále jen S VP) integrální 
součástí jednotlivých předmětů. 

Přikláníme se к tomuto řešení především z toho důvodu, že média a 
jejich produkty ovlivňují všechny oblasti lidského konání. Mediální výchova 
by se tedy měla tomuto charakteru svou koncepcí přizpůsobovat a zasahovat 

• • • 18 do všech předmětů tak, aby mezi nimi vytvářela jakési pojítko . Integraci 
obsahu tématu mediální výchovy však bude třeba doplnit samostatnými 
projekty, např. školním rozhlasem, televizí, novinami, aby bylo zajištěno 
dostatečné pokrytí tzv. tematických okruhů produktivních činností (viz 
kapitola Cíle mediální výchovy). 

К tomuto názoru se přiklání i J. Tupý ve svém článku o průřezových 
tématech na stránce Metodického portálu RVP ZV, kde tvrdí, že „např. 
tematické okruhy osobnostní rozvoj, multikulturalita, vztah člověka к 
prostředí, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení aj. nemohou být 
předmětem jen výchovy ke zdraví, výchovy к občanství, přírodopisu či 
českého jazyka, ale měly by být součástí prakticky všech vyučovacích 

17 „ Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 
světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání" (VÚP, 2007, 
90). Kromě tématu mediální výchova RVP ZV zařazuje mezi průřezová témata 
osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu к myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovu a environmentálni 
výchovu. 
18 Nehledě na fakt, že sám autor koncepce mediální výchovy v RVP ZV Jan Jirák 
vycházel z předpokladu, že mediální výchova bude v ŠVP řešena právě takto. Doslova 
prohlásil, že je pro něj „děsivá představa, že skončí tělocvik, zazvoní a začnou média" 
(M. Vladyka, 2004, 3). 
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předmětů zařazených do ŠVP. Každý učitel je může v nějaké podobě 
realizovat nebo učitelé mohou při jejich naplňování vytvářet společné 
projekty " (2005) apod. 

Průřezové téma je obsahově pojato tak, že stanoví obecný cíl tématu, 
definuje přínos v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot a konečně uvádí výčet tematických okruhů, kterých se má výuka 
mediální výchovy držet. 

Obecný cíl tématu je definován takto: „Mediální výchova má vybavit 
žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si 
některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných 
médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností 
podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální 
komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, 
posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, 
popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v 
mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako 
prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes 
vzdělávání až po naplnění volného času " (VUP, 2007, 101). 

Takto definovaný cíl skutečně obsahuje všechny dílčí cíle zmiňované 
v zásadních publikacích týkajících se mediální výchovy, ajsice že žák má 
získat kritický nadhled nad mediálními produkty, ale zároveň být schopen 
z nich vytěžit maximum (v citovaném cíli je tato schopnost definovaná jako 
naplňování různých potřeb). Zároveň se dotýká kompetence účastnit se 
mediální komunikace - tzv. mediální gramotnosti. 

Konkrétní systém cílů mediální výchovy a přínos tématu v oblasti 
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot budou představeny 
v kapitole Cíle mediální výchovy. 

České pojetí mediální výchovy se projevuje jistou „dvoukolejností" (R. 
Plášek, 2004, 4), a sice že je zaměřena jak teoreticky, tak prakticky (M. 
Vladyka, 2004, 3). Teoretický přístup je ve své podstatě kriticko-analytický 
- žáci zvyšují svou mediální gramotnost prostřednictvím kritické analýzy 
mediálních produktů, tedy prostřednictvím receptivních činností. Tento 
přístup se výrazně uplatňuje např. v Německu. Praktický přístup je 
realizován formou praxe - žáci mají vlastní rozhlasové či televizní vysílání, 
případně vydávají vlastní školní noviny. Tento přístup vychází 
z předpokladu, že nejvíce se žáci o médiích naučí přímou aktivní účastí 
v mediální komunikaci v roli tvůrců mediálních sdělení, a převládá např. 
v USA. Pojetí metodiky mediální výchovy není samozřejmě nikdy 
jednostranné (tj. pouze kriticko-analytické, nebo pouze praktické), rozdíl je 
spíš v tom, který přístup v metodice převažuje (přítomny jsou do určité míry 
vždy oba). 

Mediální výchova má být podle rámcových vzdělávacích programů 
realizována jak na 1. a 2. stupni základní školy, tak na úrovni středoškolské 
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(podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, Rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou a především v 
průřezovém tématu občan v demokratické společnosti také v Rámcových 
vzdělávacích programech pro obory vzdělání středního odborného 
vzdělávání). V této práci se budeme zabývat především realizací mediální 
výchovy na základní škole (tedy podle Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání). 

3.1 Cíle mediální výchovy 

Cíle, které si klade mediální výchova při práci s obsahem mediálních 
sdělení, tvoří ucelený systém. V centru tohoto systému stojí „nová svébytná 
kompetence, schopnost ,žít s médii ' - mediální gramotnost " (M. Mičienka -
J. Jirák a kol, 2006, 12). Mediální gramotnosti je přisuzováno toto ústřední 
postavení, protože je hlavním cílem výuky mediální výchovy a všechny 
aktivity, které se v průřezovém tématu mediální výchova realizují, směřují 
к prohlubování této kompetence. J. Jirák a M. Mičienka definují mediální 
gramotnost jako „soubor poznatků a dovedností potřebných pro orientaci 
v málo přehledné a neprůhledně strukturované nabídce mediálních 
produktů, které vytvářejí prostředí, v němž se současný člověk pohybuje " 
(ibid, 12). 

Poznatky získávané v průběhu výuky mediální výchovy pomáhají 
realizovat dva významné dílčí cíle (ibid, 12): 

> žáci získají kritický odstup od médií; 

> maximálně využijí potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní 
zábavy, aktivního naplnění volného času apod. 

V souladu s pojetím poznatků mediální výchovy jsou dovednosti, které 
si má žák ve výuce osvojit, definovány tak, že dovolují a usnadňují již 
zmíněný kritický odstup od mediálních sdělení a kontrolu vlastního 
využívání médií (ibid, 12). Mimo tyto dovednostní cíle autoři definují jako 
součást mediální gramotnosti „schopnost určit typ nabízených sdělení, 
posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, 
deklarovaný i skrytý (informovat, bavit, ovlivnit atd.), popřípadě je 
asociovat s jinými sděleními" (ibid, 12). Věrohodnost je přitom založena na 
vztahu sdělení к realitě s tím, že kritéria pro hodnocení tohoto vztahu jsou: 
„věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost" (ibid, 
12). Schopnost analytického přístupu к obsahu mediálních sdělení je 
podložena znalostí „hlavních mediálních produktů, jejich uspořádání a 
pravidelnosti (žánrové typy, zjednodušování, stereotypizace, předpojatost) " 
(ibid, 12). 
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RVP ZV, který je normativním podkladem pro výuku mediální 
výchovy a poskytuje závazný rámec pro její obsah, obsahuje kromě výše 
uvedených dovednostních cílů ještě další cíl, a sice „schopnost interpretovat 
mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska 
významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti 

r 
nabízených informací apod.) " (VUP, 2007, 101). 

Pavel Verner ve své metodické příručce Mediální výchova chápe 
mediální gramotnost ve shodě s Jirákem a Mičienkou jako „součást 
kompetentnosti člověka" (2007, 4). Mediální gramotnost je tedy i zde 
chápána jako kompetence, kterou si žák ve výuce mediální výchovy 
osvojuje a dále posiluje. Mediální gramotnost se ve Vernerově koncepci 
také rozpadá na část znalostní a dovednostní, přičemž do znalostní složky 
zahrnuje „znalost legislativy, historie, teorie žánrů, specifičnost jednotlivých 
médií (periodický tisk, rozhlas, televize, internet), fungování reklamy a 
manipulačních praktik masových médií" (ibid., 4n.). Tímto výčtem tedy 
definuje specifičtější obsah znalostních cílů mediální výchovy, než které 
jsme schopni vyčíst z RVP Z V. Jedná se spíše o znalosti ve smyslu učiva, 
tedy konkrétních prostředků к dosahování znalostních cílů zakotvených 
v RVP ZV. Mezi dovednostní cíle podle něj patří „analýza obsahu médií, 
jejich kritické hodnocení, aktivní tvorba v malých školních časopisech či 
audiovizuálních vysíláních" (ibid., 5). Dovednostních cílů se tedy dotýká 
praktický přístup к výuce mediální výchovy zmíněný v předchozí kapitole. 

Verner ve shodě s obecným cílem mediální výchovy uvedeným v RVP 
Z V vychází ve své metodice z toho, že žákům je třeba poskytnout základní 
penzum teoretických informací o historii a fungování medií. Při práci 
s mediálním obsahem poté staví na dvou základních složkách: na klasifikaci 
mediálních žánrů a identifikaci manipulace ve zpravodajství a reklamě. Jeho 
klasifikace mediálních žánrů je velice obsáhlá. Ze zpravodajských žánrů se 
věnuje zprávě, novinářskému článku, reportáži a tzv. reklamnímu článku, 
což je článek, jehož podstatou je inzerce skrytá za potenciální objektivitu, 
kterou příjemce sdělení u novinářského článku očekává. 

Vernerův systém klasifikace mediálních žánrů však není systematický. 
Mezi žánry je zde např. zařazen i styl (odborný styl). Přínosnější je ve 
Vernerově metodice výčet manipulačních strategií, jejichž znalost pomůže 
učiteli při budování a posilování mediální gramotnosti žáků především 
v tom smyslu, že poskytuje konkrétní příklady manipulačních strategií 
(např. subjektivní výběr témat zpravodajství, řazení těchto témat, 
zveličování, nadsázku, zlehčování a další). I zde se ovšem projevuje 
nekonzistentnost přístupu. Mezi manipulační strategie totiž autor řadí také 
„význam neštěstí v závislosti na vzdálenosti" (ibid., 76), což je zpravodajská 
hodnota (tedy hodnota přisuzovaná médiem dané události, která ovlivňuje 
zpracování události do formy mediálního produktu), a „znecitlivění" (ibid., 
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77), které je povětšinou řazeno mediálními studii do účinků mediálních 
sdělení. 

Přestože tedy jsou obě složky Vernerovy metodiky v jistém směru 
přínosné a shodují se s cíli mediální výchovy zmiňovanými Jirákem a 
Mičienkou, není možné je uznat jako hierarchizovaný systém cílů mediální 
výchovy. 

Konkrétní systematické cíle mediální výchovy při práci s obsahem 
mediálních sdělení vycházejí především z RVP Z V a jím předpokládaného 
přínosu mediální výchovy к rozvoji osobnosti žáka a tematických okruhů 
receptivních a produktivních činností, které blíže specifikují učivo, tedy 
obsahovou náplň výuky. Přínos к rozvoji osobnosti žáka je rozdělen na dvě 
oblasti, které obsahují mimo jiné i předchozí cíle vycházející z cíle hlavního, 
tedy rozvíjení mediální gramotnosti. Z obou oblastí vybíráme 
charakteristiky, které se přímo týkají obsahu mediálních produktů. První 
oblast se dotýká vědomostí, dovedností a schopností. Průřezové téma tedy 
v této oblasti: 

• umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu к mediálním 
obsahům a kritického odstupu od nich; 

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

• umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů; 

• vede к osvojení si základních principů vzniku významných 
mediálních obsahů (zvi. zpravodajských) (VÚP, 2007, 102). 

Přínos mediální výchovy v oblasti vědomostí, dovedností a schopností 
by bylo možné s pomocí tzv. aktivních sloves, tedy sloves popisujících 
aktivitu žáka, která bude výsledkem vyučování, přeformulovat na cíle výuky 
následovně: 

> žák analyzuje mediální obsah a udržuje si přitom od něj kritický 
odstup; 

> žák využívá potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy a 
naplnění volného času; 

> žák chápe cíle a strategie vybraných mediálních obsahů; 

> žák využívá znalost základních principů vzniku zvláště 
zpravodajských mediálních obsahů. 
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Druhá oblast přínosu mediální výchovy se týká postojů a hodnot. 
Z tohoto hlediska průřezové téma: 

• rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu 
zpracování mediálních sdělení; 

• rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o 
společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci (ibid, 102). 

Transformace do cílů mediální výchovy by mohla vypadat následovně: 

> žák identifikuje stereotypy v obsahu mediálních sdělení i způsobu 
jejich zpracování a zaujme k nim stanovisko; 

> žák identifikuje předsudky a zjednodušující soudy o společnosti 
(zejména o menšinách) i jednotlivcích a zaujme k nim stanovisko. 

Tematické okruhy průřezového tématu mediální výchova se dělí na 
okruhy receptivních a produktivních činností podle toho, jestli žák 
přistupuje к mediálním sdělením z hlediska jejich analýzy a kritického 
hodnocení, nebo z hlediska jejich tvorby, tedy vlastní kreativní činnosti. 
RVP ZV zahrnuje oba hlavní metodické přístupy к mediální výchově 
zmíněné v úvodní části této práce, tedy jak kriticko-analytický přístup, tak 
praktický přístup. 

Přímou souvislost s obsahem mediálních sdělení mají tematické okruhy 
receptivních činností. V okruhu kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
je to: 

• 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 (ibid., 102). 
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Okruh interpretace vztahu mediálních sdělení a reality se zaměřuje na: 

• 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) (ibid., 102). 

Okruh stavba mediálních sdělení se zabývá především pravidelnostmi 
v uspořádání mediálních sdělení, které zahrnují: 

• principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní 
principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, 
blízkost, jednoduchost, přítomnost); 

• příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení 
(ibid., 103). 

A konečně okruh vnímání autora mediálních sdělení řeší autorovu 
přítomnost v mediálním sdělení se zaměřením na vyjadřování jeho názoru. 
Konkrétně se zaměřuje na: 

• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; 

• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření 
názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; 
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• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, 
výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a 
hodnotového významu (ibid., 103). 

Z obsahu tematických okruhů bychom tedy mohli shrnout některé další 
cíle, které bude tento obsah u žáků sledovat: 

> žák kriticky přijímá mediální sdělení a rozlišuje v něm zábavní, 
informativní a hodnotící aspekty obsahu; 

> žák chápe podstatu sdělení a objasňuje jeho cíle a pravidla; 

> žák rozliší různé typy sdělení a jejich funkce především z hlediska 
vztahu mezi realitou a mediálně reprezentovanou podobou této 
reality; 

> žák analyzuje a zdůvodní stavbu mediálního sdělení ve vztahu 
к jeho funkci; 

> žák identifikuje přítomnost autora v textu ve smyslu vyjadřování 
jeho hodnocení. 

Poněkud odlišnou koncepci cílů mediální výchovy představuje Karel 
Sebesta ve své publikaci Od jazyka ke komunikaci. Ve shodě s Jirákem a 
Mičienkou vychází z mediální gramotnosti, kterou chápe jako hlavní cíl 
mediální výchovy s tím, že škola má žákovi poskytnou její základy. Má totiž 
„ vybavit žáka tak, aby byl schopen jednak přežít v mediálním světě 
s minimem ztrát, jednak také vytěžit z možností, které mu média dávají, 
maximum užitku pro svůj osobní rozvoj" (1999, 124). Z tohoto požadavku 
podle Sebesty vyplývá, že „mediální výchova je zaměřena primárně na 
pěstování dovedností a postojů" (ibid, 124). Tyto dovednosti se promítají 
také do cílů mediální výchovy: 

> žák umí vyhledávat v různých médiích informace různého typu; 

> přijímá mediální sdělení s porozuměním co nej většímu množství 
přenášených významů; 

> přijímaná sdělení analyzuje a kriticky je hodnotí (ibid, 128). 

Šebesta ve své koncepci akcentuje kritickou recepci přijímaných textů, 
z čehož vyplývají další cíle, opět svázané s dovednostmi: 

> žák rozlišuje text věcný a subjektivně či propagandisticky laděný; 
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> odhaluje eventuální manipulativní tendence, identifikuje konkrétní 
prostředky manipulace a účinně se jim brání; 

> kriticky hodnotí konkrétní média s ohledem na kvalitu, bohatství, 
zajímavost, spolehlivost a objektivnost jimi přenášených sdělení 
(ibid., 128). 

v 

Tyto cíle Sebesta uzavírá shrnutím, že v obecné rovině by mediální 
výchova „měla vést к pozitivnímu, kritickému a diferencovanému přístupu 
к médiím" (ibid., 128). Požadavek pozitivního přístupu к médiím nás 
přivádí к důležité úvaze: přes všechny manipulativní tendence, které se 
v obsazích mediálních studií objevují, je třeba si uvědomit, že média hrají 
nezastupitelnou úlohu v našem životě ne proto, že bychom byli slabí a 
museli se nutně jejich vlivům bránit, ale proto, že nám poskytují důležité 
informace a vytvářejí pro naši společnost prostor, v němž probíhá 
celospolečenská komunikace, která zpětně celou společnost utváří 
a stmeluje (J. Daněk - J. Kosová, 2004, 53). 

Kritická recepce mediálních sdělení se v Sebestově koncepci opírá 
především o klasifikaci médií a jejich sdělení a analýzu mediálního sdělení. 
Klasifikace médií a jejich sdělení probíhá ve třech krocích: 

1. „Uvědomění si různosti médií" (K. Sebesta, 1999, 130), tedy 
jakási mobilizace znalostí různých médií a zkušeností s nimi. 
Podle typu média a specifik jeho produkce zasazujeme mediální 
sdělení do určitého kontextu. 

2. Klasifikace „funkčních kategorií: tedy rozlišení zpravodajství, 
dokumentaristiky, lehké zábavy, reklamy " (ibid, 130) apod. Tato 
klasifikace se vlastně zaměřuje na komunikační záměr autora, 
který ovlivňuje „očekávání příjemce, a tedy také to, jak přijímané 
sdělení chápe" (ibid, 130). 

• , v 

3. Klasifikace žánrová, která je podle Sebesty pro pochopení textu 
nej důležitější. „Jejím předpokladem je dobré poznání co nejširšího 
spektra mediálních žánrů" (ibid, 130), přičemž nám nejde o 
správné zařazení sdělení к příslušnému žánru, ale o „pochopení 
toho, jak naše vlastní vnímání textu souvisí s tím, к jakému žánru 
ho přiřazujeme —jak je touto klasifikací ovlivněno " (ibid, 130). 

Analýza mediálního sdělení vychází z poznání, že „ každé médium 
disponuje do určité míry svým vlastním jazykem, že využívá к vyjádření 
různých významů svých vlastních prostředků " (ibid, 131), a je popisována 
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jako studium stavby mediálního sdělení (ibid., 131). Abychom byli schopni 
specifické prostředky ve sdělení rozpoznat a následně tedy přisoudit 
mediálnímu sdělení význam, musíme provést analýzu mediálního sdělení. 
v 

Sebesta však nepodává žádnou bližší charakteristiku této analýzy, ani žádný 
návod, jak při analýze postupovat. Můžeme však využít širokého repertoáru 
analýz mediálního sdělení, který nám poskytují mediální studia. 

V mediální výchově tedy můžeme využít především obsahovou 
analýzu (např. kolik % času, nebo plochy média zaujímá reklama), 
hermeneutickou textovou analýzu (např. rozpoznat jakými prostředky je 
vyjadřováno hodnocení a jak je v textu skryto) a konečně obrazovou analýzu 
(např. jak jsou ve zpravodajské relaci zobrazováni příslušníci menšin). 

Je jasné, že pro účely mediální výchovy budou postupy analýzy značně 
zjednodušené a nebudeme od ní očekávat vědecky relevantní výstupy. 
Přesto nám však základní rámec prakticky všech typů analýzy pomůže při 
našich úvahách o zprostředkování základních analytických nástrojů našim 
žákům. 

Poslední koncepcí cílů mediální výchovy, které se budeme věnovat, je 
koncepce G. Pika a D. Selbyho. Oba autoři svou prací přispěli především 
к oblasti globální výchovy, do které však okrajově zahrnuli také otázku 
médií a mediální gramotnosti, tedy ústřední téma a cíl mediální výchovy19. 
Jejich systém cílů mediální výchovy zahrnuje některé již zmíněné cíle: 

> Pomáhat žákům pochopit, že média přinášejí pečlivě zpracovaný 
obraz reality, nikoli realitu samotnou (tento cíl obsahuje okruh 
receptivních činností interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality v RVP ZV). 

> Pomáhat žákům získávat znalosti, dovednosti a postoje nutné 
к interpretaci toho, jak média konstruují zdání reality (opět cíl 
obsažený v okruhu interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality). 

> Rozvíjet v žácích schopnost dekódovat a rozebrat předávané 
informace prostřednictvím médií, aby sami dokázali odhalit a 
dešifrovat kulturně podmíněné stereotypy, myšlenky, ideologická 
a hodnotově orientovaná sdělení (cíl obsažený v okruhu vnímání 
autora mediálních sdělení v RVP ZV) (ibid., 205). 

Kromě těchto cílů, které korespondují s cíli, jejichž popis nalezneme i v 
okruhu receptivních činností RVP ZV, obsahuje systém cílů mediální 

19 Autoři nemluví o mediální výchově, ale o „výchově к mediální gramotnosti" (G. Pike 
- D. Selby, 2000, 205). 
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výchovy G. Pika a D. Selbyho dvě položky, které jsme dosud nezmínili, a 
sice: 

> Pomáhat žákům v tom, aby si uvědomovali kulturní, společenské, 
ekonomické a politické dopady a důsledky mediálních konstrukcí 
a vnímali, jak média současně odrážejí a zároveň formují a 
ospravedlňují kulturní, společenské, ekonomické a politické 
trendy. 

> Pomoci žákům uvědomit si, že média i ti, kteří je utvářejí, mívají 
mnoho různých motivací, bývají pod tlakem mnoha různých snah 
o jejich ovládnutí a různých druhů omezení (ekonomických, 
politických, organizačních, technických, společenských a 
kulturních). Mnohé z těchto vlivů se aktivně snaží posilovat ve 
společnosti převládající ideologii a panující společenské 
uspořádání a využití médií к jejich udržení (ibid, 205) (viz 
koncept hegemonie v kapitole Význam mediálního sdělení). 

První cíl je zaměřen na účinky mediálních sdělení. Přestože jsme 
v kapitole Mediální studia uvedli, že je těžké vědecky prokázat konkrétní 
účinky mediálních sdělení na jedince či celou společnost ve smyslu změn 
postojů a hodnot společnosti v důsledku příjmu mediálních sdělení, je 
možné sledovat konkrétní dopady nabídky mediálních produktů. Pokud se 
tedy budeme zabývat formováním a ospravedlňováním společensky 
podmíněných trendů ze strany médií, je toto kritérium důležité především 
pro zvyšování mediální gramotnosti žáků. 

Pokud budeme ve výuce sledovat druhý cíl, poskytneme žákům náhled 
do důležitého aspektu významu mediálních sdělení, a sice do dominantní 
ideologie společnosti. Tento cíl zároveň sleduje zamyšlení se nad samotným 
původem komunikačního záměru autora mediálního sdělení. RVP ZV 
stanovuje požadavek vybavit žáky schopností rozpoznat ve sdělení záměr 
jeho autora (VÚP, 2007, 101), druhý cíl v koncepci Pika a Selbyho však 
míří ještě před komunikační záměr a ptá se po důvodu jeho vzniku a 
aspektech, které tento vznik přímo ovlivňují. 

Cíle mediální výchovy představují základ metodiky tohoto průřezového 
tématu. RVP Z V obsahuje jejich komplexní výčet a stanovuje zároveň 
témata, prostřednictvím nichž se budou tyto cíle realizovat. Kromě těchto 
cílů, které jsou pro školy závazné, je možné vysledovat několik dalších 
koncepcí cílů, které jsou obsaženy především ve starších metodických 
příručkách20. Tyto koncepce se v převážné většině překrývají s moderním 
pojetím cílů mediální výchovy prezentovaným v RVP ZV. Zároveň však 

9П • • v 

Mezi tyto příručky řadíme již zmíněnou publikaci K. Sebesty Od jazyka ke komunikaci 
(1999) a publikaci Cvičení a hry pro globální výchovu 2 od G. Pika a D. Selbyho (2000). 42 



obsahují některé důležité dílčí cíle, které v RVP ZV explicitně vyjádřeny 
nejsou. Pokusili jsme se tedy o jejich stručný výčet a nyní bychom rádi 
shrnuli všechny relevantní cíle mediální výchovy do přehledné tabulky a 
označili je jedinečnými kódy, které nám pomohou v návrhové části práce. 
Tabulka vychází z RVP Z V, metodiky mediální výchovy J. Jiráka a M. 

v 

Mičienky a zároveň bere v potaz Sebestovu koncepci cílů i koncepci Pika a 
Selbyho. Uvedené cíle však nejsou doslovnými citacemi, pro lepší 
přehlednost jsme jejich znění zkrátili, nebo se pokusili o zobecnění. 

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 

J. JIRÁK, M. MIČIENKA, RVP ZV 

Cl Žáci získají kritický odstup od médií. 

C2 Žáci maximálně využívají potenciálu médií jako zdroje informací, 
kvalitní zábavy a aktivního naplnění volného času. 

C3 Žáci určí typ mediálního sdělení, posoudí jeho věrohodnost (věcnou 
správnost, logickou argumentační stavbu a hodnotovou platnost) a 

v 

vyhodnotí jeho komunikační záměr. Záci tedy komplexně analyzují 
mediální sdělní. 

C4 Žáci interpretují mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality. 

RVP ZV - VĚDOMOSTI, DOVEDNOSTI, SCHOPNOSTI 

C5 Žáci chápou cíle a strategie vybraných mediálních obsahů. 

C6 Žáci využívají znalost základních principů vzniku zvláště 
zpravodajských mediálních obsahů. 

RVP ZV - POSTOJE, HODNOTY 

C7 Žáci identifikují stereotypy v obsahu mediálních sdělení i způsobu 
jejich zpracování a zaujímají k nim stanovisko. 

C8 Žáci identifikují předsudky a zjednodušující soudy o společnosti 
(zejména o menšinách) i jednotlivcích a zaujímají k nim stanovisko. 

RVP ZV - CÍLE TEMATICKÝCH OKRUHŮ 

C9 Žáci rozliší různé typy sdělení a jejich funkce především z hlediska 
vztahu mezi realitou a mediálně reprezentovanou podobou této 
reality. 
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CIO Žáci analyzují a zdůvodní stavbu mediálního sdělení ve vztahu к jeho 
funkci. 

C i l Žáci identifikují přítomnost autora v textu ve smyslu vyjadřování jeho 
hodnocení. 

K. SEBESTA - DOVEDNOSTI, POSTOJE 

C12 Žáci přijímají mediální sdělení s porozuměním co nej většímu 
množství přenášených významů. 

C13 Žáci odhalují eventuální manipulativní tendence, identifikují 
konkrétní prostředky manipulace a účinně se jim brání. 

C14 
V e e 

Záci kriticky hodnotí konkrétní média s ohledem na kvalitu, bohatství, 
zajímavost, spolehlivost a objektivnost jimi přenášených sdělení. 

G. PIKE A D. SELBY 

C15 
v f , , . • 

Záci chápou, že média i ti, kteří je utvářejí, mívají mnoho různých 
motivací, bývají pod tlakem mnoha různých snah o jejich ovládnutí a 
různých druhů omezení, přičemž mnohé z těchto snah se snaží 
posilovat ve společnosti převládající ideologii a panující společenské 
uspořádání. 

C16 Žáci si uvědomují kulturní, společenské, ekonomické a politické 
dopady a důsledky mediálních konstrukcí a vnímají, jak média 
současně odrážejí a zároveň formují a ospravedlňují kulturní, 
společenské, ekonomické a politické trendy. 

Tabulka 2: Shrnutí cílů mediální výchovy podle RVP ZV, J. Jiráka a M. Mičienky, K. 
Šebesty a G. Pika a D. Selbyho 
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3.2 Kritéria pro hodnocení mediálních produktů z hlediska mediální 

výchovy 

Výše shrnuté cíle mediální výchovy vyžadují od učitele základní školy, 
aby nejen aktivně reflektoval vlastní zkušenosti s mediální komunikací, 
které by mohl využít při výuce svých předmětů, ale zároveň, aby se 
seznámil s určitým penzem základních poznatků mediálních studií (základní » 
souhrn těchto poznatků byl předložen v kapitole Mediální studia) a 
především s metodikou mediální výchovy, kterou jako průřezové téma bude 
integrovat do svých předmětů. Splnění těchto tří požadavků je naprosto 
nezbytné, aby tato integrace proběhla v duchu RVP ZV, tedy aby se u žáků 
maximálně posílila nejen mediální gramotnost, ale zároveň došlo к posílení 
klíčových kompetencí, které tvoří hlavní cíl vzdělávání podle RVP ZV. Bez 
dobré znalosti mediální komunikace (mediálního prostředí, jeho typických 
sdělení a specifik mediální komunikace), základních poznatků mediálních 
studií a metod a cílů mediální výchovy, nemůže učitel u žáků potřebné 
kompetence rozvíjet, neboť teprve nad těmito znalostmi se nachází učitelova 
tvořivá práce, která je nezbytným předpokladem pro fungující zapojení 
témat a aktivit mediální výchovy do vyučování. 

Pro výuku mediální výchovy, resp. její zapojení do svého předmětu, 
může učitel využít celkem široké nabídky hotových aktivit, které je možné 
podle potřeby upravit tak, aby splňovaly učitelův cíl vyučovací hodiny, 
bloku vyučovacích hodin, projektu, nebo probíraného tématu. Kromě 
tištěných materiálů zabývajících se konkrétními tématy mediální výchovy21, 
jsou učiteli к dispozici také internetové zdroje aktivit, z nichž může čerpat 
nejen hotové přípravy na své hodiny, ale také inspiraci pro vlastní tvořivou 
práci a přípravu na vyučování22. Všechny zdroje aktivit a návodů pro výuku 
mediální výchovy však spojuje jedno omezení - pro danou aktivitu jsou 
využity mediální produkty aktuální v době tvorby dané aktivity. Pokud se 
však podíváme na data vydání jednotlivých publikací (např. Rozumět 
médiím - 2006, a Základy mediální výchovy - 2007), jsou mediální produkty 
užité v těchto aktivitách již značně zastaralé. Je totiž důležité si uvědomit, že 
my jako učitelé zabývající se mediální výchovou bychom si již těžko 
vybavovali, jaké kauzy a významné události se v médiích probíraly před 
dvěma či třemi lety. Oblast zpravodajství je tím spíš ovlivněna tokem času, ) 
že jedním z jejích hlavních specifik je nejen přinášet vždy co nej aktuálnější 
informace, ale zároveň své publikum neustále aktivizovat vždy novými a 

21 Např. M. Mičienka - J. Jirák a kol. (2006) a (2007). 
22 Např. Digitální učební materiály RPV na adrese http://dum.rvp.cz/index.html, Náměty, 
lekce, materiály na portálu Mediální výchova a mediální gramotnost - portál FSV UK 
pro rozvoj mediální gramotnosti na adrese http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/ a 
Metodické listy projektu Varianty na adrese http://www.varianty.cz/. 
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novými informacemi. Z těchto důvodů tedy zpravodajství zastarává 
nejrychleji z celého spektra nabídky mediálních sdělení. Toto zastarávání se 
tedy projevuje i ve využití zpravodajských mediálních produktů ve výuce 
mediální výchovy. Pakliže jako učitelé chceme převzít již hotovou aktivitu z 
jednoho ze zmíněných zdrojů, aniž bychom se zabývali aktuálností 
mediálního sdělení použitého v dané aktivitě, může se stát, že toto sdělení 
nebude ani pro naše žáky dostatečně aktuální, v důsledku čehož nebudou 
příliš motivovaní dané sdělení rozebírat a hodnotit. Nehledě na to, že 
aktuálnost je pouze jedním, nikoli jediným kritériem, kterým bychom měli 
mediální sdělení potenciálně využitelné v našich hodinách poměřovat. 

Předpokládáme, že učitel při své přípravě na vyučovací hodinu vychází 
z určitého cíle, který chce prostřednictvím mediálního sdělení se svými žáky 
splnit. Pokud bude chtít splnit např. cíl mediální výchovy C7 zmíněný v 
předchozí kapitole, tedy že žáci budou schopni identifikovat stereotypy v 
obsahu mediálního sdělení, musí pro splnění tohoto cíle zvolit vhodný 
mediální produkt, který bude obsahovat takové stereotypy, které budou jeho 
žáci schopni identifikovat. Aby byl učitel schopen takovýto mediální 
produkt vybrat a efektivně ho ve vyučování použít, musí na široký okruh 
mediálních produktů, ze kterých bude vybírat, aplikovat konkrétní kritéria, 
podle nichž bude tento výběr probíhat. Je celkem pochopitelné, že bude 
učitel při výběru vhodného mediální produktu vycházet z jednoho hlavního 
kritéria (ve zmíněném případě to bude splnění konkrétního cíle mediální 
výchovy). Pro jeho účinné užití ve výuce však bude třeba zvážit i další 
kritéria, která mohou mít na toto účinné užití přímý vliv. Cílem této kapitoly 
tedy bude především navrhnout taková kritéria, která budou pro výběr 
mediálního produktu relevantní a pomohou učiteli rychle a efektivně provést 
výběr vhodného mediálního produktu. 

Navrhovaná kritéria musí sama o sobě splňovat několik základních 
požadavků. Musí tvořit ucelenou sadu, kterou bude pro učitele snadné si 
zapamatovat. Tato sada dále musí být logicky strukturovaná a její složení 
musí postupovat od nej důležitějších kritérií к méně důležitým. Jednotlivá 
kritéria musí být jasně a srozumitelné formulovaná a nesmí se překrývat s 
některým z ostatních kritérií. Musí být konkrétní a přitom dostatečně široce 
definovaná, aby si učitel vystačil s jejich stručným výčtem při výběru 
konkrétních produktů. V neposlední řadě musí být aplikovatelná, a musí 
tedy umožňovat použití v praxi. Učitel tedy bude schopný postupovat při 
výběru buď podle logické posloupnosti od nej důležitějšího kritéria к těm 
méně důležitým, nebo jedno z kritérií bude vzhledem к cíli, který se snaží 
splnit, upřednostňovat. V tomto případě bude naší snahou zaměřit jeho 
pozornost i na další kritéria, která by měl jím vybraný mediální produkt 
splňovat. 

Při návrhu kritérií budeme dále vycházet především z RVP ZV. Tento 
normativní dokument je totiž pro učitele a jeho práci naprosto klíčový a 
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stanovuje požadavky, které musí učitel ve své výuce splnit (především se 
jedná o klíčové kompetence a cíle průřezového tématu mediální výchovy). 
Při úvahách o plnění cílů mediální výchovy budeme vycházet z jejich 
souhrnu prezentovaného v předchozí kapitole. 

Konkrétní užití navržených kritérií bude demonstrováno v sadě aktivit, 
které budou vycházet vždy z jednoho mediálního produktu, na který bude 
aplikováno jedno kritérium jako hlavní a ostatní kritéria jako vedlejší. Pokud 
se ve výběru vhodného produktu pro splnění konkrétního učebního záměru 
či cíle ukáže, že produkt některému z kritérií nevyhovuje, bude aktivita 
obsahovat zároveň návrh, jakým způsobem produkt upravit, aby nebyla 
dotčena jeho využitelnost ve výuce a zároveň byl eliminován fakt, že 
některému kritériu nevyhovuje. 

Mohli bychom tedy shrnout, že navrhovaná kritéria a aktivity sledují 
dva hlavní cíle: 

1. Učitel by měl ve své přípravě na vyučování uvažovat nad integrací 
průřezového tématu mediální výchovy. Pokud se rozhodne využít 
pro splnění některého z cílů mediální výchovy konkrétní mediální 
produkt, měl by jej vybírat na základě kritérií, která mu pomohou 
úspěšně realizovat zvolené cíle. 

2. Pokud vybraný mediální produkt některé z kritérií nesplňuje, měl 
by se učitel zamyslet, jakým způsobem produkt upraví, aby byl ve 
vyučování použitelný. 

3.2.1 Kritérium 1 - Rozvíjení klíčových kompetencí 

Podle RVP Z V představují klíčové kompetence „souhrn vědomostí, 
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 
uplatnění každého člena společnosti" (VUP, 2007, 14). Proces jejich 
osvojování je dlouhodobý, „má svůj počátek v předškolním vzdělávání, 
pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším 
průběhu života" (ibid., 14). Jednotlivé kompetence nejsou izolované, ale 
navzájem se ve vzdělávacím obsahu prolínají. Navíc se nevážou ke 
konkrétním předmětům, ale mají „nadpředmětovou podobu" (ibid., 14). Z 
toho důvodu „ к jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají " (ibid., 14). V 
etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány následující 
kompetence: 
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Kompetence к učení 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje 
ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení; 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě; 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí 
věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z 
různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy; 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky 
porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro 
využití v budoucnosti; 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah к učení, posoudí 
vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, 
naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, 
kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 

Kompetence к řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• vnímá nej různější problémové situace ve škole i mimo ni, 
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 
příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a 
využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; 

• vyhledá informace vhodné к řešení problému, nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 
dovednosti к objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému; 

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při 
řešení problémů logické, matematické a empirické postupy; 
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ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené 
postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových 
problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů; 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých 
činů zhodnotí. 

Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i 
ústním projevu; 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a 
vhodně argumentuje; 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 
běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji а к aktivnímu zapojení se do 
společenského dění; 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro 
kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem; 

• využívá získané komunikativní dovednosti к vytváření vztahů 
potřebných к plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi. 

Kompetence sociální a personální 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo 
přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce; 
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• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá к 
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá; 

• přispívá к diskusi v malé skupině i к debatě celé třídy, chápe 
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného 
úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání 
a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

Kompetence občanské 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních 
hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak 
a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí; 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole 
i mimo školu; 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 
dědictví, projevuje pozitivní postoj к uměleckým dílům, smysl 
pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit; 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentálni 
problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, 
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje společnosti. 

Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák: 
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• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje 
se na změněné nebo nové pracovní podmínky; 

• přistupuje к výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska 
kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale 
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot; 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy 
na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 
profesním zaměření; 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných к uskutečnění 
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a 
riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení (ibid., 14-
17). 

Jelikož mají klíčové kompetence nadpředmětovou povahu, musí je ve 
svých předmětech rozvíjet všichni učitelé. Pokud tedy mají tyto kompetence 
rozvíjet a zároveň plnit ve svých hodinách cíle mediální výchovy, mohou (a 
zároveň by měli) uvažovat nad tím, jakým způsobem oba úkoly propojit. 
Prostřednictvím mediálních produktů a prací s nimi ve svých hodinách totiž 
mohou nejen rozvíjet mediální gramotnost, ale zároveň posilovat klíčové 
kompetence. Základním předpokladem ovšem zůstává, že se učitelé budou o 
toto propojení snažit, což mohou snadno provést tak, že při výběru 
vhodného produktu aplikují kritérium rozvíjení klíčových kompetencí. 

Kritérium 1 bychom mohli souhrnně definovat takto: 

Vybraný mediální produkt musí být vhodný pro rozvíjení klíčových 
kompetencí stanovených RVP ZV. Při práci s produktem bude и žáků 
rozvíjena alespoň jedna z těchto kompetencí, v ideálním případě však bude 
docházet ke kombinovanému rozvoji více kompetencí najednou. Vhodnost 
mediální produktu pro rozvíjení kompetencí bude poměřována tím, do jaké 
míry bude učitel schopen s jeho použitím připravit pro své žáky aktivitu, 
která tyto kompetence rozvine. 

Učitel může prověřit vhodnost produktu prostřednictvím tohoto kritéria 
pomocí následujících otázek: 

1. Kterou z klíčových kompetencí chci ve své výuce u žáků s použitím 
produktu rozvíjet? 
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2. Je daný mediální produkt tematicky či svou formou (např. vztahem 
mezi skutečností a její mediální reprezentací) zaměřen к posílení 
některé z vybraných kompetencí? 

3. Dokážu vymyslet či najít vhodnou aktivitu s použitím tohoto 
mediálního produktu tak, abych rozvinul zvolené kompetence? 

3.2.2 Kritérium 2 - Relevance к učivu 

Z oblasti nadpředmětových klíčových kompetencí se nyní posouváme v 
hierarchii RVP ZV do vzdělávacích oblastí. Vzdělávací obsah základního 
vzdělávání je v RVP Z V rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které 
obsahují vždy jeden či více vzdělávacích oborů23. Vzdělávací obory již 
specifikují konkrétní výstupy a učivo, které tvoří jejich vzdělávací obsah. 

Vycházejme nyní z předpokladu, že se učitel při přípravě na vyučování 
zaměřuje primárně na obsah vyučování, tedy na konkrétní učivo, které je 
zachyceno v tematickém plánu. Při výběru mediálního produktu vhodného 
pro splnění učebních cílů tedy bude často uvažovat v kontextu učiva, které 
plánuje probírat. V ideálním případě se tedy bude snažit o spojení obsahu 
svého vzdělávacího oboru se zastřešujícími kompetencemi a průřezovými 
tématy. Toto spojení nebude realizovat v každé hodině, ale na základě ŠVP 
své školy, jehož obsah se promítne do tematického plánu předmětu a tím i 
do přípravy na konkrétní hodinu, v níž potom může realizovat konkrétní 
klíčové kompetence, zaměřit se na konkrétní průřezové téma a především 
splnit požadované výstupy a zpřístupnit žákům učivo svého vzdělávacího 
oboru. 

Pokud bude učitel vybírat mediální produkt na základě jeho zařazení do 
vzdělávacího obsahu, měl by tím zároveň přispět к rozvoji mediální 
gramotnosti žáků, tedy ke splnění některého z cílů průřezového tématu 

Vzdělávací oblasti a vzdělávací obory, které tyto oblasti obsahují, definuje RVP ZV 
následovně: 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 
Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 
Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 
Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství) 
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) (VÚP, 2007, 18) 
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mediální výchovy. К tomuto účelu bude za hlavní kritérium výběru 
považovat kritérium relevance к učivu. 

Kritérium 2 bychom mohli souhrnně definovat takto: 

Vybraný mediální produkt se musí tematicky vázat к probíranému 
učivu, především к tématu vzdělávacího oboru, kterému se v současnosti 
učitel věnuje. Mediální produkt v tomto případě bude sloužit jako motivace 
pro studium daného učiva, protože žáci uvidí, že se téma, kterému se v 
současnosti ve škole věnují, stalo zároveň tématem celospolečenské 
komunikace. Navíc může učitel postavit práci s obsahem mediálního sdělení 
tak, že budou žáci srovnávat poznatky, které jim byly zprostředkovány 
vzdělávacím oborem, s informacemi, které přináší mediální sdělení. 

Učitel může prověřit vhodnost produktu prostřednictvím tohoto kritéria 
pomocí následujících otázek: 

1. Váže se mediální produkt tematicky к učivu, které nyní v konkrétní 
třídě probírám? 

2. Bude užití produktu ve výuce motivovat žáky к zájmu o probírané 
téma? 

3. Obsahuje produkt informace, které podporují poznatky, které si už 
žáci o probíraném tématu osvojili? / Obsahuje produkt informace, 
které odporují poznatkům žáků, aby tyto protichůdné informace 
mohli porovnat a následně ověřit správnost obou zdrojů? 

3.2.3 Kritérium 3 - Rozvíjení mediální gramotnosti 

Pokud se učitel rozhodne použít ve výuce mediální produkt, naskytne 
se mu příležitost splnit některé z cílů mediální výchovy (viz kapitola Cíle 
mediální výchovy). Práce s mediálním sdělením by tedy neměla končit u 
vztahu mezi tématem sdělení a tématem, kterému se učitel ve výuce právě 
věnuje, a zároveň by neměla pouze sloužit к rozvíjení klíčových 
kompetencí. Mediální gramotnost jako jedna ze základních kompetencí 
současného člověka je důležitým výsledkem základního vzdělávání a jako 
taková by měla být rozvíjena vždy, když se učitel rozhodne využít ve výuce 
jakékoli mediální sdělení. Aktivita, kterou učitel svým žákům připraví, se 
samozřejmě nemusí primárně zaměřovat na plnění cílů mediální výchovy, 
může např. sloužit cílům daného vzdělávacího oboru. Měla by však také 
částečně zasahovat do oblasti tohoto průřezového tématu. Byla by totiž 

53 



škoda nevyužít např. novinového článku k reflexi mediální komunikace, 
když už se učitel rozhodne jej ve výuce použít. Při uvažování o tom, jak 
rozvinout mediální gramotnost žáků, se může učitel inspirovat již samotným 
přehledem cílů mediální výchovy (viz Tabulka 2). Důležité ovšem je, aby 
nad mediálními produkty z tohoto hlediska vůbec uvažoval. 

Mediální gramotnost, stejně jako jakákoli jiná kompetence, vyžaduje 
postupné rozvíjení. Učitel by tedy měl výběr a užívání mediální produktů 
pravidelně zařazovat do svých příprav na vyučovací hodiny. 

Mediální výchova čerpá učivo z oboru mediálních studií, aby jej mohla 
dále prezentovat žákům. Mediální studia jsou tedy pro mediální výchovu 
zdrojovým vědeckým oborem stejně, jako např. přírodní vědy jsou 
zdrojovým vědeckým oborem pro vzdělávací obor Přírodopis. Mezi 
vědeckým oborem, resp. poznatky, ke kterým za dobu své existence dospěl, 
a vzdělávacím oborem stojí jakýsi mezikrok - předmětová didaktika, resp. 
didaktika vzdělávacího oboru (v případě již zmíněného oboru Přírodopis to 
tedy je didaktika přírodopisu). Předmětová didaktika se mimo jiné zabývá 
didaktickou transformací poznatků zdrojového oboru do učiva konkrétního 
vzdělávacího oboru. Podle tohoto vzoru je tedy možné přirovnat mediální 
výchovu к předmětové didaktice, protože přebírá od mediálních studií jejich 
poznatky a didakticky je transformuje na učivo průřezového tématu 
mediální výchova. Právě ona průřezovost však odlišuje mediální výchovu od 
běžných oborových didaktik. Média totiž ovlivňují a procházejí širokým 
spektrem našeho poznání. Z toho důvodu je mediální výchova pojata jako 
průřezové téma, které prochází více předměty, resp. vzdělávacími oblastmi. 
Proto by učitel měl být nejen mediálně gramotný, ale zároveň by si měl 
uvědomovat, že skrz mediální výchovu žákům zprostředkovává poznatky 
mediálních studií. Mediální produkt by tedy měl vybírat s jasnou 
představou, které poznatky budou žáci ve výuce s použitím daného produktu 
objevovat. 

Kritérium 3 bychom mohli souhrnně definovat takto: 

Vybraný mediální produkt musí být využitelný ve výuce daného 
vzdělávacího oboru nejen na základě vztahu mezi svým obsahem a obsahem 
vyučování, ale musí učitele inspirovat к rozvíjení žákovy mediální 
gramotnosti, plnění jednotlivých cílů mediální výchovy a v neposlední řadě 
к názorné demonstraci poznatků mediálních studií. 

Učitel může prověřit vhodnost produktu prostřednictvím tohoto kritéria 
pomocí následujících otázek: 

1. Demonstruje mediální produkt některý z poznatků mediálních 
studií, ke kterému by měli žáci dospět ve výuce mediální výchovy? 
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2. Prohloubí užití produktu u žáků některou z dovedností, která jim 
pomůže posílit jejich pozici v mediální komunikaci? 

3. Který z cílů mediální výchovy budu užitím produktu ve výuce 
realizovat a je tento můj záměr proveditelný s použitím daného 
produktu? 

3.2.4 Kritérium 4 - Relevance к věku a zkušenostem žáků 

Předchozí tři kritéria se vztahují především к cílům vzdělávání. 
v 

Čtvrtým kritériem obracíme pozornost к subjektu vyučování, tedy к žákovi. 
Vyučovací proces vychází z potřeb žáků, které jsou ovšem velice rozmanité. 
Na jedné straně jsou zde aktuální potřeby, které žák subjektivně pociťuje a 
jimiž je do značné míry ovlivněno jeho mínění o škole jako takové 
(vyučování jej např. nebaví, protože neodpovídá jeho aktuálním potřebám). 
Na druhé straně se vyučovací proces snaží o aktivizaci celé žákovy 
osobnosti a snaží se připravit žáka na naplňování budoucích potřeb, které 
mohou vycházet např. z požadavků, které na něj bude v dospělosti klást 
společnost. Tím se dostáváme к dalšímu rozměru vyučovacího procesu, a 
sice к didaktické zásadě přiměřenosti. Přestože obecný princip vyučování 
říká, že žákovi ukládáme vždy o něco těžší úkoly, než které by v mezích 
svých aktuálních možností bez problémů zvládl, čímž u něj dosahujeme 
pokroku, musíme mít zároveň na paměti, že zadávané úkoly musí být pro 
žáka motivační. Tedy že nesmí být příliš náročné nebo příliš odtažité od 
žákových životních zkušeností a jeho zájmů. Jinými slovy: aktivita s užitím 
určitého mediálního sdělení nesmí porušovat zásadu přiměřenosti. Tím 
pádem ani mediální produkt, který pro danou aktivitu vybereme, nesmí být 
pro žáky příliš náročný (především co se týče možnosti postihnout jeho 
význam a informační hodnotu) a nesmí být příliš vzdálen žákovým běžným 
zkušenostem a zájmům. Požadavek přiměřenosti věku žáků zmiňuje 
v souvislosti s recepcí textu (zvláště učebního) M. Cechová a V. Styblík. 
Podle těchto autorů „otázka přiměřenosti - ve významu přiměřené 
náročnosti - je otázkou prvořadou. S tím souvisí i potřeba ověřovat, zda 
texty jsou pro zamýšleného adresáta přínosné. To platí pro výklad učitele 
stejně jako pro práci s kterýmkoli jiným textem ve vyučování" (1998, 49). 

V otázce přiměřenosti nám jde tedy především o relevanci к věku a 
zkušenostem žáků. Zároveň bychom sem zařadili zájmy, které vykazují 
jistou míru obvyklosti u žáků daného věku a životních zkušeností. Učitel své 
žáky poznává, hodnotí a diagnostikuje především v komunikaci, která 
probíhá mezi ním a jednotlivými žáky. Tyto základní pedagogické 
dovednosti jsou u mnohých učitelů zautomatizované, nebo je získávají 
během přípravy na své povolání. Každopádně jim pomáhají při zefektivnění 
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vyučovacího procesu, protože informace o žácích získané v průběhu 
vyučování dovolují učiteli volit vhodnější strategie a učivo, které bude 
zohledňovat individuální zvláštnosti žáků v dané třídě. 

Na jedné straně tedy nepopíráme, že mezi žáky existují výrazné rozdíly 
(např. v oblasti vrozeného základu osobnosti jako je temperament a 
emotivita), individuální odlišnosti a různé osobní preference. Na druhou 
stranu musíme brát v potaz fakt, že mezi žákem 6. a žákem 9. třídy základní 
školy jsou objektivně platné rozdíly, především co se týče životních 
zkušeností, typických zájmů, všeobecných znalostí a stupně mentálního 
vývoje. Přestože se tedy např. žáci téže třídy vyznačují různorodostí, která 
z nich činí jedinečné bytosti, je možné u žáků všech tříd v daném ročníku 
najít jisté společné rysy, které se v průběhu v čase mění a jsou pro daný věk 
typické. Totéž platí o zkušenostech. Přestože sociální zkušenosti žáků jedné 
třídy se mohou podstatně lišit (žáci pocházejí z různého sociálního prostředí, 
mají různě fungující rodinná zázemí), životní zkušenosti (tedy vše, s čím se 
doposud žáci setkali) žáků daného ročníku budou v mnoha ohledech velmi 
podobné. 

Z těchto důvodů bude učitel při výběru mediálního produktu nucen 
uvažovat nad vhodností produktu z hlediska věku, zájmů a životních 
zkušeností svých žáků. Je celkem logické, že učiteli nikdy nebudou 
к dispozici kompletní informace např. o tom, co vše už jeho žáci zažili. 
Přesto je však důležité, aby učitel toto kritérium aplikoval a pokusil se 
alespoň odhadnout, bude-li vybraný mediální produkt z tohoto hlediska 
vyhovovat. Lapidárně řečeno nám jde o to, aby učitel nenutil žáky zkoumat 
např. informační kvalitu zprávy o vývoji hlavního indexu pražské burzy PX. 
Na druhém stupni základní školy totiž nemůžeme dost dobře předpokládat, 
že by většina žáků měla takový přehled o burzovní situaci v České 
republice, aby byla schopna takové zadání splnit. 

Kritérium 4 bychom mohli souhrnně definovat takto: 

Vybraný mediální produkt musí být vhodný pro výuku v konkrétní třídě, 
jejíž žáci jsou víceméně stejně staří, mají podobné zájmy a životní zkušenosti 
a jsou všichni na zhruba stejném stupni mentálního vývoje. Téma a forma 
mediálního produktu tedy musí odpovídat těmto charakteristikám. 

Učitel může prověřit vhodnost produktu prostřednictvím tohoto kritéria 
pomocí následujících otázek: 

1. Jak staří jsou žáci ve třídě, ve které chci produkt použít? Mohu 
shrnout, jaké jsou typické záliby těchto žáků? Jaké jsou jejich 
životní zkušenosti? 
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2. Váže se mediální produkt především tematicky (popř. i formálně) 
к charakteristikám žáků? 

3. Bude téma produktu, nebo jeho zpracování žáky motivovat к práci 
s ním? Aktivizuji použitím mediálního produktu některé 
z pravděpodobných mimoškolních znalostí či zkušeností žáků? 

3.2.5 Kritérium 5 - Aktuálnost 

Jak jsme již zmiňovali v úvodu této kapitoly, mediální produkty 
z oblasti zpravodajství zastarávají nejrychleji z celé nabídky mediálních 
produktů. Zpravodajství má být za všech okolností aktuální, což znamená, 
že má přinášet nejlépe přímé přenosy událostí a poskytovat svým příjemcům 
možnost „být při tom". 

Aktuálnost je v našem pojetí chápána více didakticky. Mediální 
produkt, který vybereme do výuky, by měl totiž především odkazovat 
к nedávné události. Měl by se týkat událostí, které se kolem nás v současné 
době dějí, a stávají se tak předmětem veřejné diskuze. Důvodem je 
především požadavek, abychom žákům poskytovali spojení mezi 
mimoškolním světem a probíraným učivem (tedy světem školním). To, že se 
žáci mohou mezi sebou o takovýchto událostech bavit nebo o nich slyšet od 
svých příbuzných či zprávy o nich sledovat např. v hlavní zpravodajské 
relaci některé televizní stanice, zvyšuje nejen jejich motivaci se takovýmito 
zprávami ve škole zabývat, ale zároveň tento fakt přispívá к samotné 
podstatě mediální komunikace a zvyšuje povědomí žáků o jejím účelu. 

Zároveň však kritérium aktuálnosti v našem pojetí zahrnuje požadavek, 
aby události, kterými se vybírané mediální produkty zabývají, byly pro žáky 
důležité. Obecně řečeno přínos mediálního produktu, se kterým budeme 
pracovat, bude spočívat v tom, že událost v něm reflektovaná je relevantní 
pro všeobecný společenský přehled žáků (a všech svých příjemců obecně). 
Zároveň by takováto událost měla být společensky významná, což znamená, 
že jejím záměrem by nemělo být pouze zaujmout pozornost publika nebo ho 
pobavit či překvapit, ale především informovat o společensky důležitých 
událostech. 

Aktuálnost je možné chápat jako míru aktuálnosti. Ve výuce mediální 
výchovy může naším cílem být např. to, že ukážeme žákům, jak zprávy 
rychle zastarávají (např. tím, že se objeví nové skutečnosti, nebo se událost 
dále vyvíjí), či jak některé zprávy, které zaujmou pozornost publika, 
nepřinášejí žádné podstatné informace, nebo jsou naprosto neaktuální a 
média je používají pro vyplnění prázdného prostoru ve vysílacím čase nebo 
na tiskové ploše. Tyto zprávy jsou prakticky použitelné kdykoli, neboť 
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nesouvisejí s žádnou aktuální událostí, což může být především během 
letních měsíců, chudších na události, pro dané médium praktické. 

Naší povinností vůči žákům tedy není prezentovat pouze aktuální 
zprávy, ale vybrat můžeme i neaktuální zpravodajský mediální produkt a 
ukázat na něm výše zmíněné vlastnosti. I v tomto případě totiž rozvíjíme 
žákovu mediální gramotnost. 

Toto kritérium má navíc ještě jedno významné omezení. Je třeba si 
uvědomit, že úkolem učitele probírajícího některé z témat mediální výchovy 
je ukázat žákům příklady mediálních produktů, které dodržují nejen zásady 
daného žánru, ale které zároveň splňují požadavky, které na ně klade 

v 

společnost. Záci totiž potřebují „číst a analyzovat také texty poctivé, slušné 
a věcné" (O. Hausenblas, 2002). Jelikož však takových textů nebývá 
mnoho, může se stát, že bude učitel opakovaně užívat osvědčené materiály, 
které ovšem nesplňují časový aspekt kritéria aktuálnosti. V tomto případě 
tedy aktuálnost ustupuje do pozadí. Přesto však by se učitel měl snažit 
hledat dobré příklady zpravodajství mezi jeho aktuálními produkty. 

Kritérium 5 bychom mohli souhrnně definovat takto: 

Vybraný mediální produkt musí být aktuální především v tom, že se 
zabývá novou, nedávnou událostí, která je zároveň v současnosti 
společensky významná. Případná nízká míra aktuálnosti musí být v aktivitě 
využívající daný mediální produkt zřetelně reflektována. 

Učitel může prověřit vhodnost produktu prostřednictvím tohoto kritéria 
pomocí následujících otázek: 

1. Váže se mediální produkt к nedávné, čerstvé události? 

2. Je tato událost společensky relevantní a v této chvíli významná? 

3. Pokud odpovědi na předchozí otázky ukazují na neaktuálnost 
produktu, jakým způsobem tento fakt využiji ve výuce? 

3.2.6 Kritérium 6 — Technická a jiná omezení 

Posledním kritériem výběru mediálních produktů, kterým se budeme 
zabývat, jsou omezení, která mají vliv na použití daného produktu ve výuce. 
Tato omezení jsou různé povahy, ale převážně vycházejí z vlastností 
prostředí, ve kterém vyučování probíhá. Pokusme se nyní o podrobnější 
výčet těchto omezení. 

Učitel se při přípravě na vyučování musí držet nejen Š VP, ale 
především tematického plánu pro daný ročník. Pokud se tedy rozhodne 
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použít ve výuce mediální produkt, musí si především ujasnit, kolik času 
vyhradí na aktivitu, v níž budou žáci s produktem pracovat. Aktivita může 
sloužit jako doplnění aktuálně probírané látky, a zabrat tedy pouze několik 
minut z dané vyučovací hodiny. Může se však např. ve výuce slohové a 
komunikační výchovy stát ústředním tématem hodiny, a zabrat tedy celou 
hodinu, případně i více po sobě následujících hodin. V posledně 
jmenovaném případě stojí za to zvážit, jestli by si dané téma nezasloužilo 
samostatný projekt (žáci by měli na aktivitu více času, např. několik 
spojených hodin). Rozsah mediálního produktu (časový nebo textový) musí 
tedy odpovídat tomu, jak dlouho budou žáci s produktem pracovat, resp. čas 
vyhrazený na aktivitu musí být odpovídající rozsahu produktu. Pakliže bude 
rozsah produktu větší a žáci by nestihli prostřednictvím produktu aktivitu 
splnit, musí se učitel rozhodnout, jestli zkrátí rozsah produktu, nebo čas na 
splnění aktivity prodlouží. Krajní možností může být volba vhodnějšího 
produktu. 

Produkty mediálních institucí jsou často vysoce multimediální 
povahy24, popř. jejich záznam a reprodukce vyžaduje technické vybavení, 
které nemusí mít učitel či škola к dispozici. Kromě novinového článku, 
který může učitel vystřihnout z novin či zkopírovat ze zpravodajského 
portálu, totiž může potřebovat natočit jednotlivé reportáže televizního 
zpravodajství. V tuto chvíli bude omezen nejen záznamovou a reprodukční 
technikou, kterou bude mít к dispozici, ale zároveň tím, že bude muset mít 
záznamovou techniku připravenu před samotným začátkem reportáže a 
pravděpodobně na počítači vybírat ze záznamu reportáže, které к výuce 
potřebuje. Nejpohodlnější reprodukce např. televizního zpravodajství je 
samozřejmě přes internetové stránky dané televizní stanice, neboť učitel 
může zpravodajské produkty vybírat z archivu , a není tudíž závislý na čase 
vysílání zpravodajství. Navíc jednotlivé pořady jsou od sebe odděleny a 
záznam je možné kdykoli zastavit. Tyto výhody však vyžadují od školy, aby 
měl učitel pro výuku к dispozici nejméně počítačovou učebnu, kde si žáci 
budou moci záznam na internetových stránkách přehrát, nejlépe však 
místnost, ve které je možné promítnout přímo obraz monitoru počítače na 
plátno pomocí dataprojektoru. 

Technická omezení tedy vycházejí z faktu, že školy potřebují pro 
výuku mediální výchovy specifické vybavení, jehož pořízení nemusí být ve 
finančních možnostech školy. Tento problém je obzvláště závažný ve chvíli, 
že se učitel rozhodne pro praktický přístup к výuce mediální výchovy a bude 
chtít realizovat s žáky např. školní rozhlasové nebo televizní vysílání. 

24 Např. novinové články na zpravodajských portálech jako jsou http://www.idnes.cz/ 
nebo http://www.novinky.cz/ jsou často doplněny nejen fotografiemi, ale také online 
videozáznamy. 
25 Např. zpravodajský portál televizní stanice ČT24 (http://www.ct24.cz/) obsahuje 
rozsáhlý archiv jednotlivých zpravodajských pořadů. 
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Učitel může prověřit vhodnost produktu prostřednictvím tohoto kritéria 
pomocí následujících otázek: 

1. Kolik času zabere recepce mediálního produktu? Kolikrát bude 
žák muset mediální produkt vyslechnout/přečíst/vidět a kolik času 
mu recepce celkem zabere? 

2. Jakou techniku budu pro reprodukci mediálního produktu 
potřebovat? Mám potřebnou techniku к dispozici? Umím s ní 
pracovat? 

3. Pokud rozsah mediální produktu nevyhovuje, jak mohu rozsah 
upravit? Bude to mít vliv na výsledek aktivity? Pokud škola 
nedisponuje potřebnou technikou, mohu případně nějak 
improvizovat/využít svých vlastních zdrojů? 

Navržená kritéria pro výběr mediálního produktu pro výuku mediální 
výchovy na druhém stupni základní školy tvoří ucelený systém. Postupují 
v logickém sledu od těch nevýznamnějších к méně významným a poskytují 
učiteli návod, jak během výběru postupovat. Jak již bylo řečeno, učitel se ve 
své praxi bude vždy řídit jedním z kritérií jako hlavním (např. relevance 
к učivu), ale neměl by opomenout žádné z navržených kritérií. Pro 
přehlednost uvádíme všechna kritéria v souhrnné tabulce: 

Kritérium Otázky 

Rozvíjení klíčových 
kompetencí 

Kterou z klíčových kompetencí chci ve své výuce 
u žáků s použitím produktu rozvíjet? 

Je daný mediální produkt tematicky či svou 
formou (např. vztahem mezi skutečností a její 
mediální reprezentací) zaměřen к posílení některé 
z vybraných kompetencí? 

Dokážu vymyslet či najít vhodnou aktivitu s 
použitím tohoto mediálního produktu tak, abych 
rozvinul zvolené kompetence? 

Relevance к učivu Váže se mediální produkt tematicky к učivu, které 
nyní v konkrétní třídě probírám? 

Bude užití produktu ve výuce motivovat žáky к 
zájmu o probírané téma? 
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Obsahuje produkt informace, které podporují 
poznatky, které si už žáci o probíraném tématu 
osvojili? / Obsahuje produkt informace, které 
odporují poznatkům žáků, aby tyto protichůdné 
informace mohli porovnat a následně ověřit 
správnost obou zdrojů? 

Rozvíjení mediální 
gramotnosti 

Demonstruje mediální produkt některý z poznatků 
mediálních studií, ke kterému by měli žáci dospět 
ve výuce mediální výchovy? 

Prohloubí užití produktu u žáků některou 
z dovedností, která jim pomůže posílit jejich 
pozici v mediální komunikaci? 

Který z cílů mediální výchovy budu užitím 
produktu ve výuce realizovat a je tento můj záměr 
proveditelný s použitím daného produktu? 

Relevance к věku a 
zkušenostem žáků 

Jak staří jsou žáci ve třídě, ve které chci produkt 
použít? Mohu shrnout, jaké jsou typické záliby 
těchto žáků? Jaké jsou jejich životní zkušenosti? 

Váže se mediální produkt především tematicky 
(popř. i formálně) к charakteristikám žáků? 

Bude téma produktu, nebo jeho zpracování žáky 
motivovat к práci s ním? Aktivizuji použitím 
mediálního produktu některé z pravděpodobných 
mimoškolních znalostí či zkušeností žáků? 

Aktuálnost Váže se mediální produkt к nedávné, čerstvé 
události? 

Je tato událost společensky relevantní a v této 
chvíli významná? 

Pokud odpovědi na předchozí otázky ukazují na 
neaktuálnost produktu, jakým způsobem tento fakt 
využiji ve výuce? 

Technická a jiná omezení Kolik času zabere recepce mediálního produktu? 
Kolikrát bude žák muset mediální produkt 
vyslechnout/přečíst/vidět a kolik času mu recepce 
celkem zabere? 

Jakou techniku budu pro reprodukci mediálního 
produktu potřebovat? Mám potřebnou techniku 
к dispozici? Umím s ní pracovat? 

Pokud rozsah mediální produktu nevyhovuje, jak 
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mohu rozsah upravit? Bude to mít vliv na 
výsledek aktivity? Pokud škola nedisponuje 
potřebnou technikou, mohu případně nějak 
improvizovat/využít svých vlastních zdrojů? 

Tabulka 3: Shrnutí navržených kritérií výběru mediálních produktů z hlediska mediální 
výchovy s otázkami pro jejich aplikaci 
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4 PŘÍKLADY AKTIVIT PRO MEDIÁLNÍ VÝCHOVU 

Soubor aktivit prezentovaných v této kapitole si klade za cíl prakticky 
aplikovat kritéria hodnocení mediálních produktů z hlediska mediální 
výchovy. Centrem našeho zájmu nyní bude především proces výběru 
vhodného mediálního produktu do vyučování. Každá aktivita se váže 
к jednomu z kritérií prezentovaných v předchozí kapitole, snaží se 
demonstrovat jeho aplikaci na běžné zpravodajské produkty, a poskytnout 
tak učiteli návod na postup při jejich výběru a hodnocení. 

Aktivity mají shodnou strukturu. Začínají vždy popisem záměru 
učitele. V této části se snažíme popsat, z jakého důvodu potřebuje učitel 
produkt vybrat a jaký je jeho hlavní cíl, kterého bude chtít s pomocí 
produktu dosáhnout. Následuje postup výběru a aplikace hlavního kritéria 
pro tento výběr. Jeho aplikaci učitel provádí pomocí otázek, které jsou 
uvedeny u každého kritéria v předchozí kapitole. Kromě hlavního kritéria se 
snažíme aplikovat také kritéria ostatní, abychom zachovali požadavek, že 
učitel při svém výběru použije nejen hlavní kritérium, ale zváží také další 
hlediska svého výběru. Pokud je třeba mediální produkt nějakým způsobem 
upravit, aby lépe vyhovoval navrženým kritériím, uvádíme postup této 
úpravy. 

Samotná aktivita je uvedena nejprve několika základními údaji, podle 
nichž lze aktivitu snadno identifikovat. Mezi tyto údaje patří hlavní cíl 
aktivity, cíle mediální výchovy, které je možné pomocí aktivity realizovat 
(pro mediální výchovu používáme zkratku MV), klíčové kompetence, které 
jsou aktivitou rozvíjeny (pro klíčové kompetence používáme zkratku KK), a 
konečně pomůcky, které musí učitel pro žáky připravit. Součástí základních 
údajů je také návrh časové náročnosti aktivity a výčet tříd, kterým je aktivita 
určena. 

Následuje postup, který je rozveden v jednotlivých číslovaných 
krocích. Pokud je součástí aktivity pracovní list, nachází se za postupem a je 
vždy doplněn reálným nebo modelovým řešením. Popis postupu při aktivitě 
předpokládá, že učitel bez problémů organizuje činnost svých žáků a zvládá 
vhodně formulovat zadání svých úkolů. Z tohoto důvodu tedy zpravidla 
neuvádíme text zadání slovo od slova tak, jak by je měl učitel před třídou 
pronášet (tento postup volíme pouze u složitějších úkolů). 

Primárním cílem aktivit totiž není poskytnout učiteli další sadu aktivit 
mediální výchovy, ze které by mohl čerpat, ale spíše jej naučit přemýšlet 
nad výběrem mediálních produktů a jejich využitím ve výuce. 
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4.1 Aktivita 1 

Záměr učitele: 

Učitel chce svojí aktivitou přispět к postupnému rozvíjení klíčových 
kompetencí, především občanských, sociálních a personálních a 
komunikativních. Chce, aby žáci reflektovali společnost, ve které žijí, a 
dokázali к ní zaujmout vlastní postoj. 

Výběr MP: 

Vhodným materiálem pro tento úkol může být zpravodajské mediální 
sdělení komplexnějšího charakteru, např. televizní zpravodajství, které jako 
celek zobrazuje témata, která společnost zajímají, a významně ji tedy 
charakterizují. Výběr vhodného produktu j e v tomto případě jednoduchý. 
Stačí zvolit některé z televizních zpravodajství a pro žáky je nahrát. 
Důležitější ovšem budou v tomto případě pomocné otázky, které mají 
učitele navést na to, jakým způsobem může nahrané zpravodajství ve výuce 
využít. Pro potřeby své aktivity učitel nahrál pořad Události vysílaný dne 
30. 5. 2009 (viz Příloha č. 1). Svými odpověďmi na pomocné otázky by měl 
učitel nyní zjistit, jestli je dané zpravodajství vhodné pro zařazení do výuky: 

1. Kterou z klíčových kompetencí chci ve své výuce u žáků s 
použitím produktu rozvíjet? 

Rozvíjet chci kompetence komunikativní, kompetence sociální a 
personální a kompetence občanské. 

2. Je daný mediální produkt tematicky či svou formou (např. vztahem 
mezi skutečností a její mediální reprezentací) zaměřen к posílení 
některé z vybraných kompetencí? 

Televizní zpravodajství svým způsobem zrcadlí společnost. 
Popisuje a hodnotí nejen události, které se staly, ale především 
události, které společnost zajímají. Tím poskytují svým příjemcům 
zároveň důležité sdělení o tom, co má pro společnost být důležité, 
čeho si má společnost všímat. Tento záměr zpravodajských 
mediálních sdělení by měl být žákům znám. Zároveň by žáci měli 
být schopni reflektovat, jaký obraz společnosti média poskytují, a 
porovnat jej se svojí každodenní realitou a chápáním společnosti, 
v níž žijí. Žáci tedy budou ve zpravodajství hledat vyjádření 
dominantní ideologie své společnosti (viz kapitola Význam 
mediálního sdělení), čímž posílí své občanské kompetencenav. 
Nahrané zpravodajství navíc obsahuje dostatek různorodých 
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reportáží, na nichž je možné ukázat, čeho si média všímají a jaký 
obraz společnosti poskytují. 

3. Dokážu vymyslet či najít vhodnou aktivitu s použitím tohoto 
mediálního produktu tak, abych rozvinul zvolené kompetence? 

Aktivita, kterou pro rozvíjení stanovených klíčových kompetencí 
vymyslím, musí žákům umožnit kritický odstup nejen od 
společnosti (žáci si musí položit otázku: Jaká je společnost, v níž 
žiji?), ale zároveň odstup od jejího mediálního obrazu. Vybrané 
zpravodajství mi к aktivitě poskytuje ideální materiál, s nímž 
mohou žáci v hodině pracovat, protože referuje o několika 
odlišných oblastech společenského života (politika, kriminalita, 
doprava, kultura), a dokonce se zaměřuje na samotné médium, 
které zpravodajství přináší (viz reportáž o dni otevřených dveří 

v 

v České televizi). 

Z hlediska ostatních kritérií vybraný mediální produkt vyhovuje. 
Aktivita s jejich užitím se může vázat к probíranému učivu (např. zeměpis -
Jihoafrická republika, občanská výchova - současná politická scéna, 
anglický jazyk - potenciální budoucí premiér Spojeného království). 
Aktivita s použitím tohoto produktu bude rozvíjet jejich mediální 
gramotnost, protože jim poskytne kritický odstup od médií. Produkt je 
relevantní věku a zkušenostem žáků - všichni žáci na druhém stupni ZŠ 
mají možnost sledovat hlavní zpravodajskou relaci a pravděpodobně již 
někdy pořad Události viděli. Vybraný produkt je aktuální, protože reflektuje 
současné události, o kterých mohli žáci ve dnech předcházejících aktivitě 
slyšet z různých jiných médií. Co se týče technických omezení, učitel musí 
být schopen zpravodajství nahrát (buď pomocí DVD rekordéru, nebo 
televizní karty v počítači) a následně reprodukovat. 

Úprava MP: 

Produkt není třeba nijak zvlášť upravovat. Pro práci v hodině budeme 
však používat pouze vybranou část pořadu Události (na přiloženém DVD 
naleznete videosoubor Události - ČT- 30. 5. 2009, využívaná část záznamu 
bude pouze od 01:54 do 16:28, protože pouze tato část záznamu obsahuje 
reportáže o aktuálních událostech v České republice). 
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AKTIVITA - MIMOZEMŠŤAN26 

Cíl aktivity: rozvinout klíčové kompetence: komunikativní, sociální a 
personální, občanské 

Cíle M V: Cl , C9 

Hlavní KK: komunikativní, sociální a personální, občanské 

Pomůcky: video soubor Události - CT - 30. 5. 2009 na přiloženém 
DVD, využívaná část záznamu bude pouze od 01:54 do 
16:28; technika potřebná pro přehrání souboru (DVD 
přehrávač, počítač s DVD-ROM mechanikou) 

Doba trvání: 2 x 45 minut 

Třída: 8 . - 9 . 

Postup: 

1. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. Jedna skupina dostane následující 
úkol: Podívejte se na včerejší Události. Představte si, že jste 
mimozemšťan, který má za úkol zjistit co nejvíc informací o životě na 
Zemi. Kvůli zdejší atmosféře však nemůžete na Zemi zůstat příliš 
dlouho. Rozhodnete se tedy shlédnout televizní zpravodajství a setkat 
se s jedním z lidí, aby vám vysvětlil, co jste ve zpravodajství 
nepochopili. Jako mimozemšťan tedy ke každé reportáži napište, co 
jste se o životě ve společnosti lidí dozvěděli, a vytvořte jednu otázku 
na to, co vám nebylo jasné. 

2. Zbylé dvě skupiny dostanou následující úkol: Podívejte se na včerejší 
Události. Představte si, že tento pořad viděl také mimozemšťan, který 
má za úkol zjistit co nejvíc informací o životě na Zemi. Pokuste se ke 
každé reportáži napsat několik poznámek, jak byste mu vysvětlili, čeho 
se jednotlivé reportáže týkají a jak popisují společnost, ve které žijete, 
a její pravidla. Zaměřte se na to, co společnost hodnotí jako správné a 
co naopak odsuzuje. Některým informacím, které v reportáži zazněly, 
mimozemšťan neporozuměl, proto vám ke každé reportáži položí 
jednu otázku a bude od vás chtít, abyste mu vysvětlili, co mu nebylo 
jasné. 

3. Každá skupina bude mít možnost odděleně sledovat záznam pořadu 
Události a bude moci záznam po každé reportáži zastavit, aby si žáci 
mohli zapsat poznámky, případně si některou reportáž přehrát znovu. 
Ve skupině se vždy po každé reportáži musí shodnout, jak reportáž 

26 Námět pro tuto aktivitu byl převzat z aktivity Fantazie a realita autorů G. Pika a D. 
Selbyho (2000, 226). 
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mimozemšťanovi vysvětlí, nebo jak jako mimozemšťan reportáž 
pochopili a jakou otázku budou chtít obyvateli Země položit. Všichni 
žáci pracují s vlastními poznámkami a jeden žák z každé skupiny 
vždy zapíše poznámky či otázky, na kterých se většina skupiny 
shodne. Žákům můžeme ukázat celý postup názorně tak, že jim 
přehrajeme první reportáž a ukážeme jim řešení (viz řešení první 
reportáže - Cyril Svoboda novým předsedou KDU-ČSL). 

4. V další hodině pracuje skupina zástupců obyvatel Země se skupinou 
mimozemšťanů. Obyvatelé Země vysvětlují reportáž a následně 
mimozemšťané položí otázku a nechají obyvatele Země, aby jim 
odpověděli. 

5. V druhé části druhé hodiny budou mít mimozemšťané za úkol, aby 
každý samostatně krátce shrnuli, jaká je společnost lidí na Zemi a 
připravili krátkou zprávu pro obyvatele své planety. Obyvatelé Země 
budou mít za úkol najít odpovědi na otázky, které nebyli schopni 
zodpovědět (pokud budou přehrávat Události na počítači s připojením 
na internet, mohou odpovědi vyhledat tam). Na závěr přečte jeden 
mimozemšťan svoji zprávu a obě skupiny obyvatel Země odpoví na 
otázky, na které dříve neznali odpověď. Pokud některé z důležitých 
otázek poleženy nebudou (např. co je to Evropský parlament), může 
se do aktivity zapojit i učitel a jako mimozemšťan je žákům položit. 

Modelové řešení (podle pořadí reportáží): 

1. Cyril Svoboda novým předsedou KDU-ČSL. Lidé se sdružují do skupin 
nazývaných politické strany, které mají své předsedy. Tyto předsedy volí delegáti 
strany. 

Otázka: Jsou všichni lidé v nějaké straně? 

2. Nehoda závodního auta v amatérském závodu. Lidé řídí vozidla, kterými se 
přepravují z místa na místo. Někteří však závodí, kdo dorazí dříve do cíle, a 
mohou tak v závodě i zahynout. 

Otázka: Proč lidé závodí, když můžou zemřít? 

3. Zatčení advokáta Kramariče v Jihoafrické republice. Lidé, kteří se nechovají 
dobře к ostatním lidem, podvádějí je, nebo jim ubližují, zatkne policie, což je 
instituce, která chrání všechny lidi a zadržuje zločince. Někteří lidé se před 
spravedlností schovávají v zahraničí, a je potom těžké je zatknout a prokázat jim 
vinu, protože v daném státě má policie jiná pravidla než u nás doma. 

Otázka: Podaří se policii zatknout všechny zločince? 
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4. Návštěva Davida Camerona v Praze. Vůdci politických stran z různých států se 
občas navštěvují, aby tak posilovali svoji spolupráci a lépe se poznali. Je to pro ně 
zároveň příležitost se předvést před voliči, tedy ostatními lidmi, kteří rozhodují, 
která politická strana bude vládnout celému národu. 

Otázka: Mohou se silné politické strany dohodnout a vládnout celému vašemu 
světu společně? 

5. Návštěva Mirka Topolánka v Polsku. Předsedové stran často cestují a ovlivňují 
svými mluvenými projevy názory lidí v j iných státech. V Evropě, což je náš 
kontinent, máme sdružení států celého kontinentu, jmenuje se Evropská unie. 

Otázka: Kdo řídí Evropskou unii? 

6. Volby do Evropského parlamentu v Rakousku. Evropská unie má svoji 
instituci, která se snaží hájit zájmy všech jejích členů. Tato instituce se jmenuje 
Evropský parlament a tvoří jej poslanci, které vybírají lidé ve svých státech. 
Poslední dobou ale není o toto vybírání příliš zájem, protože si lidé myslí, že je 
Evropský parlament zbytečný. 

Otázka: К čemu je tedy Evropský parlament dobrý, když si lidé myslí, že je 
zbytečný? 

7. Nehoda mikrobusu se školáky a osobního vozu. Auta musí dodržovat pravidla. 
Když je nedodržují, může se stát vážná nehoda. 

Otázka: Jak se můžete bránit, aby se nehody nestávaly? 

8. Policejní zásah proti studentské demonstraci. Lidé v naší společnosti mohou 
svobodně vyjadřovat svůj názor a shromažďovat se. Pokud shromáždění proti 
něčemu protestuje, a je to tedy demonstrace, musí ji její organizátoři nahlásit. 
Pokud ji nenahlásí, může ji policie rozehnat. 

Otázka: Co je to rasismus? 

9. Zemřel Waldemar Matuška. Někteří lidé jsou důležití i pro ostatní lidi, kteří je 
osobně neznají. Jsou to např. umělci, kteří svou prací oslovují veřejnost. Pokud 
zemřou, média svému publiku připomínají jejich život a tvorbu. 

Otázka: Kdo byl Waldemar Matuška? Čím byl důležitý? 

10. Den otevřených dveří České televize. Média jsou vlastně výrobní podniky. Mají 
do nich přístup pouze zaměstnanci nebo lidé, kteří s nimi spolupracují. Občas ale 
média nechávají veřejnost nahlédnout do svého zákulisí. 

Otázka: Co jsou to média? 

© 

с 
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4.2 Aktivita 2 

Záměr učitele: 

Učitel vyučuje anglický jazyk v 9. třídě a chce u svých žáků posílit 
schopnost orientovat se i v náročném čtenému textu. Přestože jazyková 
úroveň žáků 9. třídy neumožňuje, aby si mohli s porozuměním přečíst 
novinový článek v neupraveném znění, je možné, aby v textu našli některé 
základní údaje na základě své současné jazykové vybavenosti. Zároveň 
učitel chce, aby se prací s článkem u žáků posílila mediální gramotnost, 
resp. jejich znalost postupů mediální praxe (v tomto případě přebírání zpráv 
od zpravodajských agentur). 

Výběr MP: 

Pro realizaci svého záměru si učitel najde dva novinové články. První 
na jednom z českých zpravodajských serverů a poté druhý na serveru 
zpravodajské agentury, od které byly informace pro český článek převzaty. 
V našem případě učitel našel článek Č. Třečka Zloději ukradli včely britské 
královské rodiny na zpravodajském serveru iDnes.cz27, který přímo 
odkazuje na agenturu Reuters28, od které byl článek převzat29. Jelikož je 
v tomto případě hlavním kritériem učitele, aby byl mediální produkt 
relevantní к učivu jeho předmětu, zaměří se v hodnocení produktu na toto 
kritérium. Opět může použít pomocné otázky: 

1. Váže se mediální produkt tematicky к učivu, které nyní v konkrétní 
třídě probírám? 

Ano, probírám nyní reálie Spojeného království a v minulé hodině 
jsme se věnovali královské rodině. 

2. Bude užití produktu ve výuce motivovat žáky к zájmu o probírané 
téma? 

Ano, jestliže zpestřím výuku aktuální informací z médií, žáci 
poznají, že britská královská rodina je stále středem zájmu 
společnosti a tento zájem předpokládají i česká média, když 
přebírají zprávy ze zahraničí. Jedná se sice spíš o perličku ze života, 

27 http://www.idnes.cz/ 
28 http://www.reuters.com/ 
9Q 

Autorem zdrojového článku na serveru Reuters je A. Ormsby a článek nese název 
British royal family stung by theft of beehives (viz Elektronické zdroje v seznamu 
literatury). 69 
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ale žáci alespoň uvidí, že i britská královská rodina musí řešit 
problémy. 

3. Obsahuje produkt informace, které podporují poznatky, které si už 
žáci o probíraném tématu osvojili? / Obsahuje produkt informace, 
které odporují poznatkům žáků, aby tyto protichůdné informace 
mohli porovnat a následně ověřit správnost obou zdrojů? 

Produkt jmenuje pouze jednoho člena britské královské rodiny, 
prince Charlese. Obsahuje však informaci o skotském královském 
sídle Balmoral. V tomto směru tedy produkt obohacuje poznatky, 
které už žáci získali. Navíc si mohou tuto informaci lehce ověřit 
prostřednictvím internetu. 

Z hlediska ostatních kritérií produkt pro výuku vhodný je. Rozvíjí 
klíčové kompetence komunikativní. Aktivita, ve které bude využit, rozvíjí 
mediální gramotnost žáků. Produkt je zároveň relevantní к věku a 
zkušenostem žáků (žáci 9. třídy si jistě budou schopni představit, že včely 
mohou být předmětem krádeží) a aktuální z hlediska časového (událost 
proběhla nedávno). Z hlediska společenské důležitosti produkt relevantní 
není. Jelikož však bude učitel článek používat pouze pro zpestření 
probíraného tématu, nebude tento fakt příliš problematický. Co se týče 
technických omezení, nečiní produkt učiteli žádné překážky. Stačí pouze 
oba články studentům vytisknout a předložit jim je (v aktivitě jsme články 
upravili do podoby pracovního listu). Jelikož jsou oba produkty relativně 
krátké, práce s nimi nezabere žákům příliš mnoho času. 

Úprava MP: 

Vybrané mediální produkty nebude třeba nijak upravovat. 

AKTIVITA - ZTRACENO V PREKLADU 

Cíl aktivity: 

Cíle MV: 

Hlavní KK: 

Pomůcky: 

Doba trvání: 

Třída: 

rozvinout schopnost vyhledávat konkrétní informace ve 
složitějším cizojazyčném textu; žáci by měli pochopit, jak 
jsou zprávy „ze světa" přebírány českými médii 

C6 

komunikativní 

Pracovní list č. 1. 

1 x 45 minut 

9. 
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Postup: 

1. Žáci dostanou Pracovní list č. 1. Učitel jim vysvětlí, že se v hodině 
budou zabývat britskou královskou rodinou, které se věnovali 
v minulé hodině. Dostanou dva články, jeden v českém a druhý 
v anglickém jazyce. Nejprve si mají přečíst ten český a potom 
anglický. Nevadí, že nebudou v anglickém článku všemu rozumět. 
Jejich hlavním úkolem bude oba články porovnat (porovnají, čemu 
porozumí: čeho se články týkají, o čem se v nich píše, prostě jaké 
jsou mezi nimi rozdíly). Výsledek svého porovnání si zapíší do 
sešitu. Když více než polovina žáků dopíše, učitel vyzve jednoho 
žáka, aby své srovnání prezentoval. 

2. Učitel následně vysvětlí, že přejímání zpráv „ze světa" z cizích 
zdrojů je běžná praxe a že většina těchto zpráv je přejatá. Zprávy se 
ovšem často liší od svých zdrojů (např. obsahují zobecnění, jsou 
zkrácené, obsahují hodnocení autora překladu apod.). Žáci se tedy 
pokusí najít v anglickém článku tyto informace: kdy policie 
oznámila zprávu o krádeži včel, jaké je jméno luxusní značky 
potravin prince Charlese, v jakém období panovalo ve Skotsku 
špatné počasí, které ovlivnilo počty včel, a jaká zvířata byla 
královně ukradena před včelami. Žáci budou hledat tyto informace 
samostatně. 

3. Žáci se ve dvojicích pokusí zamyslet nad tím, proč překladatel 
zdrojového článku tyto informace vynechal a jestli se tím nějak 
změnil význam článku. 
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PRACOVNÍ LIST Č. 1 
Zlodeji ukradli včely britské královské rodiny 4. června 2009 21:21 

Stovky tisíc včel společně s úly, určené pro královskou rodinu, byly ukradeny v Británii, 
oznámila podle agentury Reuters tamní policie. Není to ojedinělý případ. Nemoci a 
klesající počty včel v Británii vedly к prudkému zvýšení cen úlů i medu, což vede 
zloděje ke stále odvážnějším lupům. 
V minulých měsících byly hlášeny z celé země krádeže v hodnotě tisíců liber. A 
naposledy zmizely úly královského včelaře Murraye McGregora ve skotském West 
Lothianu. Zloději si tu minulý měsíc odnesli asi jedenáct úlů s půlmiliónem včel, jež byly 
z velké části určeny pro letní královské sídlo Balmoral ve Skotsku, kde měly produkovat 
med pro luxusní značku potravin prince Charlese. 
„V poslední době se tu stalo hodně krádeží," řekl McGregor. „Děje se to stále častěji. A 
jsme proti tomu bezmocní, protože úly nejsou hlídané." 
„Počty včelích kolonií v Británii za poslední dva roky drasticky poklesly vlivem 
špatného počasí a nemoci jménem varroáza. V roce 2008 bylo více než 25 procent 
kolonií nalezeno mrtvých. Cena květového medu tak za posledních 18 měsíců vzrostla o 
60 procent," uvedl McGregor. 
Vyšetřování včelí krádeže v odhadované hodnotě pět tisíc liber, což je asi 150 tisíc 
korun, se podle policie zaměří na samotnou komunitu včelařů. Produkce medu pro 
královskou rodinu nebude podle McGregora narušena: „Na místa pohybu ukradených 
včel vyšleme jiné," dodal. 

British royal family stung by theft of beehives Thu Jun 4, 2009 1:08pm 

Thieves have stolen hundreds of thousands of bees along with their hives destined for 
Britain's royal family, police said on Thursday. 
Disease and dwindling bee numbers have led to a sharp rise in the value of hives and the 
cost of honey, tempting thieves to carry out audacious raids. 
Thefts worth thousands of pounds (dollars) have been reported across Britain in recent 
months, with the latest and most high profile taking place on hives run by royal 
beekeeper Murray McGregor in West Lothian, Scotland. 
About 11 hives, containing up to 500,000 bees, many destined for the Balmoral royal 
estate in Scotland to make honey for Prince Charles's Duchy Originals luxury food label, 
were taken in the raid last month. 
"There have been a number of thefts going on," said McGregor. "It appears to be 
happening quite often. We are very vulnerable to it because the hives are left 
unattended." 
Numbers of bee colonies across Britain have fallen dramatically, hit by the varroa 
parasitic mite, viruses and poor weather over the last two summers. 
In 2008, more than 25 percent of bee colonies were found dead, forcing the government 
to step up investigations into the falling numbers of bees in Britain. 
The price of blossom honey has increased by about 60 percent in the past 18 months, 
while the cost of starter colonies have risen by about 35 percent, McGregor said. 
The bee thefts come on the heels of reports earlier this week that rustlers had stolen cattle 
from British Queen Elizabeth's Sandringham estate in southeast England. 
Lothian and Borders Police said their investigation into the theft of McGregor's hives, 
estimated to be worth about 5,000 pounds ($8,187), was centered within the beekeeping 
community. 
McGregor said production of Duchy Originals honey would not be affected. 
"We will send other hives in their place," he added. 
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Řešení: 

1. Oba články jsou téměř shodné. Jedná se o zprávu přejatou od zahraniční 
zpravodajské agentury Reuters, o čemž se v české verzi píše. 

2. Policie oznámila krádež včel ve čtvrtek. Jméno luxusní značky potravin je Duchy 
Originals. Špatné počasí panovalo ve Skotsku během posledních dvou lét. 
Královně byl před včelami ukraden dobytek ze statku v jihovýchodní Anglii. 

3. Význam článku se více méně nezměnil. Vynechané informace nejsou pro čtenáře 
příliš důležité (např. zmínka o krádeži dobytka a přesné uvedení názvu 
potravinové značky, se kterou se v Čechách nesetkáme). 

4.3 Aktivita 3 

Záměr učitele: 

Učitel se rozhodl posílit mediální gramotnost svých žáků. 
V současnosti probírá ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura 
publicistický styl a chtěl by se zaměřit na rozdíl mezi zprávou a 
komentářem, tedy na dva různé žánry publicistického stylu. 

Výběr MP: 

Pro realizaci svého záměru musí učitel nalézt zprávu a komentář. Aby 
byly oba produkty porovnatelné a rozdíl mezi oba žánry byl patrný, měly by 
se produkty týkat stejného tématu. Na internetových stránkách Českého 
rozhlasu 130 učitel našel v archivu článek V. Pohanky Virus prasečí chřipky 
má v Mexiku 81 obětí, v EU zatím nákaza není a ke stejnému tématu také 
aktuální komentář Prasečí chřipka - pohroma, která se nekonala od R. 
Pavlovice, V. Pohanky a K. Brezovské. Na oba mediální produkty aplikuje 
tedy pomocné otázky (viz Tabulka 3) a svými odpověďmi zjistí, jestli jsou 
produkty vhodné pro zařazení do výuky: 

1. Demonstruje mediální produkt některý z poznatků mediálních 
studií, ke kterému by měli žáci dospět ve výuce mediální výchovy? 

Oba texty jsou typickými představiteli svých žánrů. Zpráva je 
věcná, relevantní, tedy důležitá pro své příjemce a vykazuje 
vysokou míru informační kvality. Komentář hodnotí události 
spojené s výskytem prasečí chřipky subjektivně, používá hovorové 

30 http://www.rozhlas.cz/portal/portal/ 
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výrazy, obrazná pojmenování a ironii. Vybrané mediální produkty 
demonstrují především rozdílný přístup autora mediálního sdělení 
к tématu, tedy poznatek o rozdílných záměrech mediálních sdělení. 
V tomto smyslu použijí žáci jeden ze základních přístupů 
mediálních studií к obsahu mediálního produktu, a sice 
hermeneutickou textovou analýzu (viz kapitola Hermeneutická 
textová analýza). 

2. Prohloubí užití produktu u žáků některou z dovedností, která jim 
pomůže posílit jejich pozici v mediální komunikaci? 

v 

Záci se především naučí rozpoznat záměr sdělení, jeho funkci 
v mediální komunikaci, a rozpoznat typické znaky příslušných 
žánrů, pomocí nichž se v mediální komunikaci budou lépe 
orientovat. 

3. Který z cílů mediální výchovy budu užitím produktu ve výuce 
realizovat a je tento můj záměr proveditelný s použitím daného 
produktu? 

Mediální produkt je vhodný pro splnění cílů C3, C4, CIO a C i l . 
Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím vhodně sestavené 
aktivity, která bude se sdělením pracovat. Vybrané produkty jsou 
pro sestavení takové aktivity vhodné. 

Z hlediska ostatních kritérií oba produkty vyhovují. Aktivita s jejich 
užitím bude rozvíjet klíčové kompetence komunikativní, sociální a 
personální a bude se úzce vázat к probíranému učivu (žánry publicistického 
stylu). Produkty jsou relevantní věku a zkušenostem žáků - všichni žáci na 
druhém stupni ZS již pravděpodobně někdy měli chřipku. Navíc by se měli 
naučit, co je to pandemie a že se jedná o hrozbu pro všechny lidi bez ohledu 
na jejich věk. V tomto směru jsou tedy oba produkty zároveň pro žáky 
aktuální. Co se týče technických omezení, zpráva i komentář jsou útvary 
středního rozsahu a jejich přečtení nezabere více než 15 minut. Navíc stačí 
oba texty vytisknout, komentář můžeme žákům pustit ze záznamu (pokud 
máme к dispozici CD přehrávač). 

Úprava MP: 

Produkty není třeba nijak upravovat. 
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AKTIVITA - PRASEČÍ CHŘIPKA 

Cíl aktivity: rozvinout žákovu mediální gramotnost 

Cíle MV: C3, C4, CIO, Cl 1 

Hlavní KK: komunikativní, sociální a personální 

Pomůcky: nahrávka komentáře Prasečí chřipka - pohroma, která se 
nekonala na přiloženém CD, Pracovní list č. 1, Pracovní 
list č. 2, CD přehrávač, slovník cizích slov, 2 
různobarevné zvýrazňovače pro skupiny 

Doba trvání: 2 x 45 minut 

Třída: 7. - 9. 

Postup: 

1. Žáci napíší samostatně svoji definici zprávy. V definici by měli použít 
svoji znalost z 6. ročníku, kdy tento žánr probírali. Následně 3 žáci 
svoji definici přečtou, učitel jejich definice zhodnotí (případně 
přeformuluje) a další žák se pokusí vytvořit souhrnnou definici. 

2. Rozdáme žákům Pracovní list č. 1 a položíme jim otázky: Pochází 
tato zpráva z novin, či z internetového zpravodajského serveru? Podle 
čeho tak soudíte? Co znamená zkratka ČTK a AP? 

3. Řekneme žákům, aby se zaměřili na titulek a doprovodnou fotografii. 
Ve dvojicích se žáci zamyslí, jaká je obecně funkce titulku 
v novinovém článku, co znamenají v titulku slova „obětí" a „zatím", 
jaký je celkový význam titulku a jaký je vztah titulku к doprovodné 
fotografii. 

4. Žáci přečtou první odstavec článku. Učitel položí otázky: Jsou 
v odstavci nějaká slova, kterým nerozumíte? Co znamená slovo 
pandemie? Jak rozvíjí první odstavec informaci, kterou poskytuje 
titulek? Pokud žáci nebudou slovo pandemie znát, učitel může zadat 
jednomu žákovi úkol, aby našel definici ve slovníku cizích slov. Žáci 
poté napíší každý sám pět otázek, kterými se budou ptát na to, co by 
se na základě již přečteného textu chtěli ještě o tématu dozvědět. 
Otázky poté porovnají ve dvojicích a vytvoří jednu sadu pěti otázek. 

5. Žáci přečtou zbytek článku a vyhledají odpovědi na své otázky. Učitel 
se zeptá: Poskytnul vám článek odpovědi na všechny vaše otázky? Kde 
byste mohli najít odpovědi, které článek neposkytuje? 

6. Ve skupinách po 3 poté žáci dostanou následující úkol: Přečtěte si ve 
skupině znovu celý článek po odstavcích a pokuste se označit 
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zvýrazňovačem jedné barvy ty části článku, které jsou z hlediska 
informací nej důležitější, a zvýrazňovačem odlišné barvy ty části 
článku, které jsou nejméně podstatné. 

7. Žáci si ve skupinách zahrají na editory článku. Jejich úkolem bude 
článek zkrátit tak, aby jeho délka byla poloviční, protože se jim jinak 
nevejde do připravovaného vydání novin. Při krácení článku tedy 
mohou žáci jednoduše škrtnout ty pasáže textu, které jsou označeny 
jednou ze zvolených barev. Po dokončení bude následovat reflexe: 
V které části článku jste nejčastěji škrtali a která část naopak zůstala 
téměř nezměněná? 

8. Učitel pustí žákům komentář Prasečí chřipka - pohroma, která se 
nekonala (viz přiložené CD) a položí žákům otázky: Zhodnoťte, v čem 
se liší tento text od předchozí zprávy? Jaký je přístup autora 
к události? Všichni žáci na tyto otázky odpovědí písemně. Učitel poté 
vyzve 3 žáky, aby své odpovědi přečetli. Jeden žák se pokusí 
odpovědi shrnout. 

9. Učitel rozdá žákům Pracovní list č. 2 a zadá následující úkol: Pracujte 
ve dvojicích. Najděte v textu konkrétní příklady rozdílů mezi zprávou 
a tímto textem. Všímejte si především přístupu autora к události a 
jazyka, který používá. Následně 2 dvojice své poznatky prezentují celé 
třídě. Učitel se ptá ostatních dvojic, jestli došly ke stejným závěrům, 
případně, jak by prezentující dvojice doplnily. 

10.Učitel se následně zeptá, jak by žáci mohli označit žánr textu, který 
slyšeli, a jak by definovali jeho charakteristické rysy. Žáci ve 
dvojicích tedy vytvoří definici komentáře. 
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PRACOVNÍ LIST Č. 1 

Virus prasečí chřipky má v Mexiku 81 obětí, v EU zatím nákaza není 
Radek Pavlovic, Vít Pohanka, Katarína Brezovská 26.04.2009 16:34 

Mexická vláda oznámila, že na nový typ smrtícího viru, 
který je podle testů kombinaci ptačího, prasečího a 
lidského viru chřipky, zemřelo pravděpodobně už 81 lidí 
a dalších 1300 s nemocí bojuje. Nákaza se už začala šířit i 
do sousedních Spojených států. Světová zdravotnická 
organizace varuje, že by se situace mohla vymknout 
kontrole a chřipka nabýt pandemických rozměrů. O tom, 
jestli zvýší současný stupeň pandemického poplachu, 
rozhodnou mezinárodní experti pozítří. 

Mexická vláda kvůli šířícímu se viru prasečí chřipky přijala mimořádná opatření. Ve všech 
školách v Mexico City a jeho okolí, kde se nemoc poprvé objevila, zrušila nejméně do 6. května 
vyučování. Úřady na některých místech vyzývají obyvatele, aby raději nevycházeli z domu, 
pokud nemusí. Zavřených je také mnoho veřejných budov a restaurací. 
Preventivní opatření připravuje i vláda v sousedních Spojených státech. Na jejich území je 
potvrzených 11 případů výskytu nemoci. Bílý dům oznámil mimořádnou schůzku, které se mimo 
jiné zúčastní ministryně pro vnitřní bezpečnost Janet Napolitanová. 
Výskyt prasečí chřipky byl potvrzený u hranic s Mexikem v Kalifornii a v Texasu. Kromě toho 
se nemoc objevila i v Kansasu a osm dětí v New Yorku projevuje podobné symptomy, ačkoli 
zdravotníci v jejich případě váhají, jestli jde opravdu o prasečí chřipku. Vzhledem k tomu, že 
Světová zdravotnická organizace varovala před možnou pandemií, bere vláda situaci velmi 
vážně. 
České velvyslanectví v USA oznámilo, že je v kontaktu s americkým Centrem pro kontrolu a 
prevenci chorob. Upozorňuje, že zatím americké úřady nevydaly žádné varování před cestami do 
Spojených států a nejsou také žádná omezení pro pohyb osob nebo zboží na americko-mexické 
hranici. 
Nákaza vyvolává obavy i v Evropě. V členských státech Evropské unie zatím virus není, řada 
zemí přesto chystá bezpečnostní opatření. Například Francouzské ministerstvo zdravotnictví 
pořádá pravidelné denní tiskové konference. Ve Francii bylo také vytvořeno centrum krize, kde 
jsou podávány informace o nejnovějším vývoji, včetně řady doporučení pro cesty do Mexika. 
České ministerstvo zahraničí vydalo upozornění pro turisty mířící do Mexika, aby důsledně 
dodržovali základní preventivní opatření proti nákaze touto nemocí. Jak Radiožurnálu potvrdila 
mluvčí rezortu Zuzana Opletalová, turisté by se měli před cestou informovat na ambasádě: 
„Pokud se někdo do Mexika chystá, tak doporučujeme, aby si zavolal na naši ambasádu. Ta ten 
vývoj sleduje a bude moci poradit, co se kde děje, jestli hrozí nějaké nebezpečí. Záleží 
samozřejmě na účelu cesty toho člověka." Podle Opletalové by turisté mířící do Mexika měli 
svou cestu ale zvážit. 
České cestovní kanceláře kvůli prasečí chřipce neomezují zájezdy do USA a Mexika. 
Radiožurnálu to řekl mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. 
„Ministerstvo zahraničí nevyhlásilo Mexiko za oblast, kde hrozí nebezpečí života či stav největší 
nouze. Proto cestovní kanceláře nemají žádný důvod, proč by měly zájezdy do Mexika a USA 
omezovat," uvedl Okamura. 
V současné době je ve Spojených státech přibližně 3000 a v Mexiku 400 českých turistů. Do 
Mexika se letos chystá až 9 tisíc Čechů. Přímé letecké linky nejčastěji směřují do mexického 
letoviska Cancún. 
Nemoc se projevuje stejně jako běžná chřipka. Člověk má rýmu, kašel, bolesti hlavy i v krku a 
vysoké horečky. 
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PRACOVNÍ LIST Č. 1 

Prasečí chřipka - pohroma, která se nekonala 
24.05.2009 10:06 

Máloco vzbudí takový rozruch jako varování před globální 
epidemií. Před dvěma týdny plnila hlavní titulky světových 
médií prasečí chřipka. Teď se postupně dostává do pozadí 
jejich zájmu. Platí to i ve Spojených státech, kde se po 
Mexiku nakazilo nejvíc lidí. 

„Tahle země má nej dražší zdravotní péči na světě," vysvětluje 
Karen Montgomery o vá pozorně naslouchajícímu publiku v 
domě pro seniory nedaleko Washingtonu. Ví, o čem mluví, má 
bohaté životní zkušenosti. 

Říkat věk se u žen nesluší. Snad ale nevadí, když ho zakóduji 
do informace, že se narodila v prvním funkčním období 
prezidenta známého pod zkratkou FDR. Barack Obama je 13. 

obyvatelem Bílého domu, kterého za svého života pamatuje. A i když by dnes Karen 
mohla zaslouženě odpočívat, nedá jí to. 

Je demokratickou poslankyní zákonodárného sboru státu Maryland a obhajuje v něm 
hlavně zájmy starších spoluobčanů se specializací na zdravotní péči. Řekli byste, že ji 
nedávné zprávy o hrozící pandemii prasečí chřipky musely vyburcovat к horečnaté 
aktivitě? Spojené státy mají dnes přece už o třetinu víc případů nemoci než Mexiko a 
právě seniorům a dětem hrozí nej větší riziko. Ale opak je pravdou. 

„Tohle svinstvo, promiňte ten výraz, ale opravdu si myslím, že je to jakési mentální 
svinstvo, které prasečí chřipka rozvířila, mne rozčiluje," říká Karen a myslí tím 
mediálně-politický kolotoč, který se před několika týdny okolo nového typu chřipky 
roztočil. 

„Každý rok umírají tisíce lidí na běžnou chřipku a zápal plic, který je s ní spojený, a 
nikoho to nevzrušuje," zasazuje Karen situaci okolo nového typu nemoci do kontextu. 

Abychom byli přesní, ve Spojených státech umírá na chřipku a komplikace s ní spojené 
každý rok 36 000 lidí, tedy necelá stovka denně. Na prasečí chřipku jich zemřelo zatím 
deset za víc než tři týdny. Každé úmrtí je samozřejmě tragické, ale reakce byla v tomhle 
případě podle Karen neadekvátní. 

Vzrušení, které prasečí chřipka vzbudila, přičítá tomu, že noviny neměly právě o čem 
jiném psát. Jako novinář namítám, že když začne před hrozící pandemií varovat Světová 
zdravotnická organizace a reaguje na to mimo jiné i prezident Spojených států, je 
přirozené, že na to média reagují. 

I když, abychom byli spravedliví, Barack Obama tady v Americe víceméně jen nabádal, 
abychom si myli ruce a dbali na hygienu. To, mohu mimochodem hrdě hlásit, děláme 
aspoň u nás doma tak jako tak, i když nám to právě nepřipomínají z Bílého domu. Karen 
Montgomery o vá má na to v každém případě jednoznačný názor. 

Celý ten povyk byl bouří v šálku čaje, říká pragmaticky lokální politička, která se 
zdravotní péčí dlouhodobě zabývá. Za sebe dodávám, že je to bouře v šálku 
pochopitelná, kdy každý vlastně dělá jen svou práci. Světová zdravotnická organizace 

Vít Pohanka (vpo) 

Autor: Stock Exchange 
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varuje, protože od toho tu je. Politici v jednotlivých státech a zodpovědné instituce 
nemohou riskovat, že by něco zanedbali, proto reaguji odpovídajícími opatřeními. 

Na to se místy nabalí populistická a ochranářská gesta, jako když Rusko zakáže dovoz 
vepřového z postižených zemí, Egypt vraždí vepříky a Francie prosazuje zrušení 
leteckého spojení do Mexika, i když Světová zdravotnická organizace říká, že je to 
nesmysl. U domácího publika to jejich vládám neuškodí, naopak. 

A my novináři... No, co jiného byste od nás čekali, než že o tom všem budeme horlivě 
informovat a vybereme si spíš ta šťavnatější fakta, než nějaké nudné statistiky. A že se v 
bulvárních médiích objeví titulky o prasečím zabijákovi, to přece také nemůže překvapit. 
I když je zatím mnohonásobně nebezpečnějším zabijákem úplně normální chřipka, jejíž 
reálné epidemie zažíváme tak často, ale jsme na ně zvyklí, a proto se jich tolik nebojíme. 

v 

Řešení: 

1. „ Zpráva stručně, věcně, uspořádaně informuje o události, která se stala. Sděluje 
co, kdo, kdy, kde, případně proč pořádal, organizoval" (H. Hrdličková - E. 
Beránková - S. Rudolf, 1998, 12). 

2. Zpráva pochází z internetového zpravodajského serveru. Poznáme to především 
podle toho, že u data vydání je uveden také čas. Ten se u novinových článků 
neuvádí. ČTK znamená Česká tisková kancelář. Jedná se o veřejnoprávní instituci 
zřízenou zákonem. „Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné 
informace pro svobodné vytváření názorů " (ČTK). AP znamená Associated Press 
a jedná se o americkou tiskovou agenturu s centrálou v New Yorku. 

3. Titulek v novinovém článku především poskytuje shrnutí celé zprávy a zároveň 
motivuje к přečtení článku. Slovo „obětí" odkazuje к lidem, kteří nemoci 
podlehli, a slovo „zatím" implikuje, že nemoc představuje vážné riziko i pro 
Evropu, kam se může z Mexika rychle rozšířit. Celkový význam titulku: Pozor, 
nová nemoc ohrožuje Mexiko a může se rozšířit i k nám! Doprovodná fotografie 
podporuje tento význam tím, že se osoby na ní zobrazené musí chránit před 
nákazou rouškou na ústech. Jejich strnulý postoj dodává významu titulku na 
dramatičnosti - s nemocí nelze v tuto chvíli nic dělat, můžeme se pouze chránit. 

4. Pandemie - „rozšíření nakažlivé nemoci po velkém obvodu" (L. Klimeš, 1995, 
540). Význam titulku je prvním odstavcem rozšířen: Situace je vážná. Kromě 81 
obětí je 1300 nakaženým (= potenciálních obětí), nákaza se šíří do USA (= nemoc 
není problém pouze Mexika) a dokonce i Světová zdravotnická organizace neví, 
jak se přesně к nemoci postavit. Otázky definované žáky mohou vypadat např. 
takto: Je situace opravdu tak vážná? Hrozí mi nákaza v České republice? Je tedy 
bezpečné cestovat teď do USA a Mexika? Jaký je rozdíl mezi prasečí a běžnou 
chřipkou? Jak bude svět proti této chřipce bojovat? 

5. Většinu otázek článek pravděpodobně zodpoví. Pokud článek neposkytne 
odpovědi, mohou žáci informace najít jednat na internetových stránkách 
příslušných organizací (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky31, 

31 http://www.mzv.cz/jnp/ 
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Světová zdravotnická organizace ), nebo prostřednictvím českých i zahraničních 
zpravodajských serverů. Učitel jim může zadat tento úkol jako domácí práci. 

6. Žáci budou za hlavní pravděpodobně považovat především informace ze začátku 
článku, kde bude převládat jedna z barev. Jako méně podstatný bude označen 
především závěr článku. 

7. Učitel zde může společně s žáky shrnout, že články začínají těmi nej závažnějšími 
informacemi a pokračují v popisu detailů, tedy méně významnými informacemi. 
Učitel může tento poznatek vysvětlit tím, že článek musí zaujmout čtenáře hned 
na začátku, aby si jej vůbec přečetl. Editoři článků navíc nemají čas vybírat méně 
důležité informace z dlouhého textu, a proto novináři píší články tak, aby je 
editoři mohli krátit odzadu, aniž by tím způsobili významové chyby v textu. 

8. Tento text se liší především subjektivním přístupem autora к události, který se 
projevuje používáním hovorových výrazů (např. vepřík), obrazných pojmenování 
(např. politicko-mediální kolotoč) a ironie (např. mytí rukou, které nám radí 
z Bílého domu). V textu navíc můžeme vystopovat především explicitní hodnotící 
výrazy (např. jako novinář namítám). 

9. Viz bod 8. 

10. Učitel by měl žáky navést к poznání, že autor textu událost komentuje, žánr by se 
tedy dal označit jako komentář. Definice komentáře: „Komentář - vznikl 
z komentovaných zpráv; vychází ze známých faktů, jevů, myšlenek, dává je do 
souvislosti, odhaluje příčiny i důsledky, připojuje subjektivní pohled autora; 
řadíme ho к textům úvahovým (analytickým) " (H. Hrdličková a kol., 2000, 75). 

4.4 Aktivita 4 

Záměr učitele: 

Učitel chce zjistit, podle jakých kritérií žáci vybírají zpravodajské 
produkty pro svoji spotřebu, a poskytnout jim zpětnou vazbu na tento výběr. 
Především mu jde o to, aby si žáci uvědomili, proč některé mediální 
produkty zaujmou jejich pozornost a jiné nikoliv. 

Výběr MP: 

Produkty vyberou žáci sami z konkrétních periodik, jejichž okruh jim 
určí učitel. Pro další použití ve výuce se jejich výběr musí omezit na tištěná 
periodika. Učitel bude mít stejný úkol jako jeho žáci s tím rozdílem, že 
nebude vybírat produkty, které zaujmou jeho, ale o kterých si myslí, že je 
vyberou jeho žáci. Výsledek svého výběru poté může s jejich výběrem 

32 http://www.who.cz/ 
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porovnat. Zároveň může od žáků vybrat některé z jejich produktů a použít je 
pro některou z dalších aktivit. Učitel by měl výsledky tohoto cvičení použít 
především jako východisko svých úvah při hodnocení mediálních produktů, 
které žákům bude v budoucnu předkládat. 

Úprava MP: 

Vybrané mediální produkty nebude třeba v této fázi upravovat. Pokud 
žáci vyberou příliš rozsáhlý text, musí jej pro účely další práce zkrátit, což 
bude specifikováno v zadání. 

AKTIVITA - CO NÁS ZAUJALO 

Cíl aktivity: 

Cíle MV: 

Hlavní KK: 

Pomůcky: 

Doba trvání: 

Třída: 

Postup: 

reflektovat kritéria, podle kterých žáci vybírají mediální 
produkty (co je v novinovém zpravodajství zaujme) 

C2, C14 

komunikativní, sociální a personální 

1 výtisk MF DNES, Blesku a Metra ze stejného dne; 
Pracovní list č. 3 

1 x 45 minut 

6 . - 9 . 

1. V jedné ze svých hodin zadá učitel následující domácí úkol: Opatřete 
si vydání MF DNES, Blesku a Metra ze dne . Pročtěte šije, 
vyberte z nich 3 články (nemusí být každý z jiných novin) a nalepte si 
je na papír o formátu A3. Vedle každého článku napište, proč jste si 
vybrali právě tento článek. Při výběru vám mohou pomoci tyto otázky: 
Cím mě článek zaujal? Hovoří článek o něčem, co mě zajímá nebo 
čím se zabývám ve volném čase? Je na článku něco neobvyklého? 
Překvapilo mě na něm něco? Objevilo se v článku něco, co se mi 
líbilo nebo nelíbilo? 

Z nalepených článků poté vyberte jeden a na papír napište nejméně 
dva důvody, proč jste si vybrali právě tento. Všechny tři články a vaše 
poznámky se musí vejít na jeden papír A3. Pokud si vyberete 
rozsáhlejší článek, vystřihněte z něj tu část, ke které budete psát 
poznámky. 
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2. Příští hodinu dostanou žáci Pracovní list č. 3, se kterým po celou 
hodinu pracují. První tři otázky zodpovídají samostatně a písemně. 

3. Při práci ve dvojicích mohou doplnit výhody, na které přišel spolužák. 
Učitel se musí zeptat alespoň 3 dvojic, co se žáci od svých spolužáků 
dozvěděli. U čtvrté otázky musí učitel zdůraznit, že pokud žáky 
nezaujal žádný ze spolužákových článků, musí napsat důvod proč. 

4. Rozdělení skupin musí řídit učitel. Skupiny musí být od sebe co 
nejvíce vzdálené, aby se nerušily. V každé skupině musí být jeden 
zapisovatel a jeden moderátor. Zapisovatel bude zapisovat důvody a 
jejich četnost a moderátor povede diskuzi. 

5. U posledního úkolu roste role moderátora. Musí předávat slovo 
jednotlivým žákům ve skupině. Pro tuto aktivitu tedy předpokládáme, 
že žáci jsou zvyklí na práci ve skupině a s ní spojené přijímání rolí. 
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PRACOVNÍ LIST Č. 1 

1. Jaká média využíváte pro získávání informací o aktuálních událostech? 

2. Jak se vám pracovalo se zadanými novinami? 

3. Jaké mají noviny výhody oproti ostatním médiím? 

r 
PRACE VE DVOJICI: Porovnejte své odpovědi se spolužákem. Na jaké 

výhody novin jste přišli? 

Představte spolužákovi své tři články, které jste vybrali. Řekněte mu, o čem 
jsou a proč jste si je vybrali. Potom vysvětlete, který ze tří článků jste 
vybrali jako hlavní a proč. 

4. Zaujal vás některý z článků, které vybral váš spolužák? Který a proč? 

PRÁCE VE SKUPINÁCH: 

Vytvořte skupiny podle toho, ze kterých novin je váš hlavní článek. 

Přečtěte si navzájem všechny důvody, proč jste si vybrali své hlavní články, 
a napište dva nej častější důvody. 

1 2 

Vybralo více lidí ze skupiny stejný článek? Pokud ano, který? Mají pro to 
stejné důvody? Proč ano/ne? 

Popište spolužákům, jak jste postupovali při výběru. Přečetli jste celé 
noviny, nebo jste měli jiný postup? Jak jste noviny „pročítali"? Postupovali 
vaši spolužáci podobně? 
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Metodická poznámka: Pokud některý z žáků úkol nesplní (tj. nepřinese výběr článků 
nalepený na papíře), přidělíme mu roli statistika. Jeho úkolem bude sepsat názvy všech 
hlavních článků, které žáci vybrali, seřadit je od nej častějšího к méně častým a uvést u 
každého počet výskytů. Poté může na začátku skupinové práce spočítat počet žáků 
v každé skupině a na konci zaznamenat nej častější důvody za všechny tři skupiny. Na 
konci hodiny bude prezentovat souhrnnou statistiku za celou třídu. 

Učitelovo řešení: 

Jak jsme uvedli výše, úkolem učitele je provést stejný výběr článků, který zadal svým 
žákům, a následně porovnat své řešení s jejich články. Jeho výběr bude určitě odrážet 
dosavadní znalost jeho třídy. Při výběru může učitel aplikovat pomocné otázky pro 
zjištění vhodnosti mediální produktu z hlediska relevance к věku a zkušenostem žáků 

Pokusme se tedy nyní o jakousi miniaturní případovou studii. Učitel vybírá vhodný 
mediální produkt pro své žáky 8. třídy. Žákům je tedy zhruba 14 let, 2/3 třídy tvoří 
chlapci. Pokud budeme vybírat z vydání zadaných periodik ze dne 1. 6. 2009, můžeme 
dojít к následujícímu výběru článků a důvodů, proč si je žáci dané třídy vyberou. 
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ШШЁЯШш ŘÍM (INT, so, hod) - Silvio Berlusconi (72) má 
doma problém a s ním se tak trochu veze i Mi-
rek Topolánek (53). Kvůli Berlusconiho věčným 
záletům s mladými dívkami se do italského pre-
miéra pustily všechny italské noviny a došlo 
i na lechtivé snímky z pověstných večírků v jeho 
vile na Sardinii. Podle italských médií je na fo-
tografiích vidět i Mirek Topolánek ve společnosti 
dalších dívek a jedné polonahé ženy! 
Celou aféru spustil nový (18). Pohár trpělivosti jeho 
Berlusconiho románek manželky Veroniky (52) 
s mladičkou kráskou Noemi přetekl a ona kvůli dívce 

z Neapole požádala o roz-
vod. Berlusconi však nevě-
ru stále zatlouká. A tak ital-
ští novináři vytáhli silnější 
kalibr: sbírku 700 fotografií 
od Antonella Zappadda ne-
snímaných během proslu-
lých večírků v Berlusconi-
ho luxusní vile u Porta Ro-
tonda na Sardinii. 

Paparazzi nabídl hned 
dvakrát snímky Berlus-
coniho týdeníku Panorama 

za 40 milionů, ale nepocho-
dil. Když se Zappaddu po-
koušel lechtivé snímky pro-
dat jinde, Berlusconi zasá-
hl a nechal je zabavit. Po-
slal italským úřadům poža-
davek na ochranu soukromí 
a fotograf se musel i s dis-
kem plným fotografií hlásit 
na policii na Sardinii. 

Série snímků byla poří-
zena od května 2008 do le-
tošního ledna. Objektiv 

zvěčnil silvestrovské osla-
vy, na nichž nechyběla teh-
dy ještě neplnoletá neapol-
ská studentka Noemi. 

Na některých snímcích 
jsou vidět v parku u vily 
mladé ženy v plavkách, při-
čemž některé z nich nemají 
podprsenky. 

Další fotografie zachycují 
i českého expremiéra Mirka 
Topolánka při návštěvě Ber-
lusconiho vily. Podle dení-

ku Corriere délia sera je 
Topolánek na snímcích 
vyfocený nahý. A v poza-
dí jsou blondýnky a bru-
netky a také mladá žena 
jen v kalhotkách... Zábě-
ry jsou prý pořízeny na za-
hradě Berlusconiho Vlily 
Certosa, v oblasti Porta Ro-
tonda... 

Tam trávil Topolánek do-
volenou loni v květnu. Je 
snad na fotkách tou nahou 

ženou Lucie Talmanová, 
se kterou tam trávil volno! 
Nebo..? 

Jak to komentoval Mi-
rek Topolánek? Blesku ne-
zvedal telefon, neodpoví-
dal na esemesky. , Jediné, 
co vám na to můžu říct, 
že to nemůže být pravda," 
reagovala včera odpoled-
ne na telefonický dotaz To-
polánkova asistentka Jana 
Bartošová. 

(Blesk, 1. 6. 2009) 

Článek mě zaujal svým titulkem. Byl jsem zvědavý, jak se Blesku podařilo vyfotit nahého Topolánka, a čekal jsem, že mě článek 
přesvědčí, že se Topolánek choval neslušně. Místo toho ale článek nepřináší žádné důkazy a jenom píše o tom, co psali v italském deníku. 
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Už nikdo z Titaniku 
lONDffc Když se v roce 1912 
potápěl Titanik, byla deviti-
tydennl kojenec. V závěru 
života pak byla Angličanka 
Millvina Deanová poslední 
žijící osobou, která tragédii 
„zažila". Včera ovšem sedm-

(Metro, 1. 6. 2009) 

adevadesátiletá žena zemře-
la. Loni přitom byla nucena 
uspořádat dražbu památeč-
ních předmětu z Titaniku, 
aby získala prostředky na 
další pobyt v domově dů-
chodců. fhop.čtk) 

Překvapilo mě, že už je to tak dlouho, co se Titanik potopil. 
Nevěděl jsem, že je ještě někdo z Titaniku naživu. 
Na článku mě zaujalo, o čem je. Titanik byla největší loď své doby, kterou lidé sice 
uměli vyrobit, ale neuměli ji používat. 
Nelíbilo se mi, že poslední žijící pasažérka Titaniku musela prodávat předměty z lodi, 
aby mohla zaplatit za domov důchodců. 

„Manifest Vajíčko" bojoval 
s hejtmanskou smaženicí 

Pardubice, Chrudim - Tentokrát stalo v Praze, už bylo moc, i když si bice, Všemi městy se nesl bonmot 
to nebyli demonstranti, ale sociálně- o to sociální demokracie koledová- Milana Urbana, že evropští poslan-
demokratický hejtman Radko Marti- la," řekl Marek Splíchal, který pfine- ci musí tvořit dobrý „nároďák se 
nek v zástěře a kuchařské čepici, sl v Pardubicích na náměstí alespoň lvíčkem na prsou". V Chrudimi sc 
kdo nesl kolem oranžového kamio- transparent s nápisem „Paroubegg" navíc Urban přeřekl, když poznamc-
nu ČSSD plata s vajíiky. (egg znamená v angličtině vejce) nal, že „ČSSD možná bude mít pro-

Sociálni demokraté přešli do pro- a s kamarády rušil mítink pískáním, blčm volby prohrá:, teda vyhrát", 
tiútoku a začali protestům Čelit vti- Sociální demokraté v Chrudimi 
pem. Martinek návštěvníkům mitin- у dešti za kostelem čelili nejen lijáku, ale i tomu, že na 
ku na pardubickém Pemštýnském ná- náměstí běžela jiná akcc. Takže se 
místi připravil vaječnou smaženicí. Paroubka zastoupili místopředseda trochu tísnili na plácku za kostelem: 
„Je to rodinný recept," chlubil se. Milan Urban, evropští poslanci Li- Seřadili oranžové volební dodávky 

Sobotního turné po Pardubickém bor Rouček a Richard Falbr a od půl- do účka jako vozovou hradbu, aby 
kraji sc neúčastnil předseda Jiří Pa- ky i „těžká váha" v podobě euroko- snad žádné vejce opravdu nepřiletě-
roubek, to však nebyl hlavní důvod, misaře Vladimíra Spidly. lo. Když převzal mikrofon hejtman 
proč si vrhači vajec dali pohov. „Od Postupně projeli Hlinsko, Chru- Martinek, poděkoval občanům, kte 
středy to nemá význam. To, co se dim, Holice a krajské město Pardu- ří ho loni ve volbách „dostali na kraj-

ský úřad". Z davu se v té chvíli 
ozval jeden odpůrce: „Já ne!" 

O vejcích se aspoň mluvilo 
V Holicích lilo ještě víc a pět minut 
před začátkem akcc lam ještě straní-
ci byli v přesile. Nakonec pršet pře-
stalo a necelá stovka lidi přišla. V 
Pardubicích rozehřívali publikum i 
zpěvák Pavel Vítek a herečka a zpě-
vačka Kateřina Brožová. 

Když Brožová ohlašovala: „A 
tetf si dáme píseň...", vykřikl protes-
tující Marek Splíchal: „Internacio-
nálu." Brožová s Vítkem však vsadi-
li na hit S tím bláznem si nic nezačí-

(MF DNES, 1.6.2009) 

nej. I když nikdo o vítendu na turné 
Jistota ČSSD už vcjcc neházel, „du-
chovně" byla pořád přítomna. Stále 
se o nich mluvilo. 

Studenti v Hlinsku přinesli na pa-
píře sepsaný „Manifest Vajíčko", v 

: němž sečetli sociální demokracii 
: její Míchy - například, žc podíl kaž-

dého Čecha na státním dluhu už 
činí 100 tisíc korun a že Paroubkův 

spolustraník Ferenc Gyurscány stej-
ně rozhazovačnou politikou přivedl 
Madarsko к bankrotu. 

Jinde o vajíčkách mluvili alespoň 
; sami socialisté. ,Jsem rád, žc už ne-

lítají, já lam byl. v Praze. Tam lítala 
nejen běžná vejce, ale i ze sádry, raj-

: Čata a brambory," líčil svým přízniv-
cům v Chrudimi Urban. 

JAKUB POKORNÝ 
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Článek mě zaujal, protože jsem o házení vajíček na politiky slyšel nedávno z televize. 
- Líbil se mi přístup hejtmana к házení vajíček. Myslím, že je dobře, že si z toho dělá 

srandu. 
Nelíbilo se mi, že demonstranti během mítinku používali vejce ze sádry. 

4.5 Aktivita 5 

Záměr učitele: 

Učitel chce žákům ukázat, že média ve svých produktech často uvádějí 
národnost aktérů událostí, o kterých referují, aniž by tato informace měla 
jakoukoli podstatnou souvislost s danou událostí. Využívají a posilují tak 
stereotypy o příslušnících různých národů, které jsou zakořeněné ve 
společnosti a jsou často spojené s negativním postojem vůči těmto 
národnostem. 

Výběr MP: 

V tomto případě proběhne výběr vhodného mediálního produktu tak, že 
učitele pravděpodobně zaujme v novinách článek, který bezdůvodně uvádí 
národnost osoby spojené s negativní událostí. Typickou ukázkou takového 
produktu je článek Z. Raušové Strážník vytáhl opilého Ukrajince z řeky 
uveřejněný na serveru iDnes.cz dne 16. 11. 2008. Úkolem následující 
aktivity je ilustrovat použití kritéria aktuálnosti při výběru mediálního 
produktu do výuky. Událost, o které článek zpravuje, se stala před zhruba 
půl rokem. Pokud by jej tedy učitel vybral do výuky dnes, byl by tento 
produkt hlediska nedávnosti již neaktuální. Pokud ovšem budeme brát 
v úvahu výše zmíněný záměr, není tato neaktuálnost na škodu. Články, 
v nichž je bezdůvodně zdůrazňována národnost osob, o jejichž skutcích nás 
články informují, se objevují v tisku velmi často. Navíc se nejedná o 
událost, která by byla pevně zakotvená v čase. Je to událost jednorázová, o 
které již média pravděpodobně žádné další nové informace neposkytnou. 
Nehledě na to, že v současné době vzrůstajícího extremismu především mezi 
mládeží je téma xenofobie a nacionalismu prakticky neustále součástí 
společenské agendy. V tomto případě tedy převládne společenská aktuálnost 
nad aktuálností časovou, přičemž společenskou aktuálnost spatřujeme 
především ve způsobu referování o příslušnících národnostních menšin. Ve 
stručnosti tedy můžeme odpovědět na pomocné otázky: 

1. Váže se mediální produkt к nedávné, čerstvé události? 
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Neváže se к časově aktuální události. 

2. Je tato událost společensky relevantní a v této chvíli významná? 

Ano, její aktuálnost spočívá v tom, že svým mediálním 
zpracováním přispívá ke xenofobnímu myšlení svých příjemců, což 
je v současné společnosti významné téma. 

3. Pokud odpovědi na předchozí otázky ukazují na neaktuálnost 
produktu, jakým způsobem tento fakt využiji ve výuce? 

Ve výuce mohu produkt využít především tak, že se zaměřím na 
nadbytečné informace o národnosti osoby, o níž se v článku 
referuje. U článku tedy nebudu akcentovat aktuálnost časovou, ale 
společenskou. 

Z hlediska ostatních kritérií produkt vyhovuje. Rozvíjí občanské 
kompetence a může se vztahovat к učivu vzdělávacího oboru český jazyk a 
literatura (žánry publicistického stylu). Zároveň rozvíjí mediální 
gramotnost, protože učí žáky rozpoznávat strategie obsahu mediálních 
produktů. Žáci zde opět využívají ve zjednodušené míře postupy 
hermeneutické textové analýzy, protože zkoumají vztahy jednotlivých částí 
textu к celkové struktuře textu (viz kapitola Hermeneutická textová 
analýza). Produkt je relevantní věku žáků (žáci v 8. - 9. třídě už vědí, že 
s nimi ve společnosti žijí i cizinci, možná s nimi chodí do školy jejich děti) a 
jeho užití ve výuce nebrání žádná technická ani jiná omezení (článek je 
velmi krátký). 

Úprava MP: 

Vybraný mediální produkt není třeba nijak upravovat. 

AKTIVITA - OPILÝ UKRAJINEC33 

Cíl aktivity: žáci rozpoznají stereotyp týkající se příslušnosti 
к národnostní menšině 

Cíle MV: Cl , C7, C8, C9 

Hlavní KK: občanské 

33 Námět pro tuto aktivitu byl převzat z aktivity Jací jsou...? autorů M. Mičienky, J. 
Jiráka a kol. (2007, 73-74). 
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Pomůcky: Pracovní list č. 4 

Doba trvání: 1 x 45 minut 

Třída: 8. - 9. 

Postup: 

1. Žáci mají za úkol napsat každý sám odpověď na otázku Jací jsou 
Ukrajinci? Ve svých odpovědích by měli především používat 
přídavná jména, ze kterých následně vytvoří seznam. Jednotlivé 
charakteristiky v něm seřadí od nejtypičtější po tu nejméně 
typickou. 

2. Učitel rozdá žákům Pracovní list č. 4. Žáci si sami pro sebe přečtou 
článek Strážník vytáhl opilého Ukrajince z řeky. Poté žáci 
samostatně odpovědí na první a druhou otázku. Učitel vyzve dva 
žáky, aby přečetli své odpovědi. Učitel může provést drobný 
průzkum toho, kolik žáků uvedlo jako charakteristiku Ukrajince, že 
je opilý. 

3. Žáci budou pracovat se skupině na úkolu č. 3 v pracovním listu. Po 
splnění tohoto úkolu vždy jeden žák přečte řešení své skupiny. 
Následně bude učitel s celou třídou diskutovat o tom, jestli je 
důležité uvádět národnost v takovémto článku a jaký to má efekt na 
čtenáře. 

4. Žáci budou poté pracovat na úkolu č. 4. Dosadí za podtržené výrazy 
jinou národnost a stát a posoudí, jak se změnil význam události, 
resp. jaký účinek bude mít tato změna na čtenáře. 

5. Pokud žákům zbude čas, mohou podtržené výrazy změnit tak, aby 
byl článek neutrální a neobsahoval zjednodušené hodnocení 
příslušníka cizího národa. 
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PRACOVNÍ LIST Č. 1 

Strážník vytáhl opilého Ukrajince z řeky 

16. listopadu 2008 16:18 

Skokem z mostu do řeky Labe zachránil dnes kolem poledne hradecký strážník opilého 
muže z Ukrajiny. Muž při příjezdu hlídky stál za zábradlím mostu v Křižíkově ulici. Než 
к němu strážníci stačili dojít, muž se pustil zábradlí a skočil do řeky. 

„Jeden ze strážníků skočil za ním, zachytil ho a doplaval s ním ke břehu," popsala mluvčí 
královéhradecké policie Eva Čížková. 

Druhý strážník, který čekal na břehu, poté hodil do vody lano. Strážník ho opilci uvázal 
okolo hrudníku a udržoval ho nad vodou. Společně s posilami, které dorazily na místo, se 
pak podařilo z vody vytáhnout podnapilého muže a poté i strážníka. 

Na místo přijela také záchranka a hasiči. Lékaři převzali Ukrajince do své péče. 

1. Jaký je Ukrajinec v tomto článku? Shoduje se tato charakteristika s vaší vlastní? 

2. Jaké další charakteristiky se o Ukrajinci v článku dozvídáme? 

3. Pokuste se ve skupině zamyslet nad tím, proč tomu tak je a čeho tím autor článku 
chce dosáhnout. Dohodněte se na jednom vysvětlení, se kterým bude většina 
skupiny souhlasit. 

4. Pokuste se za podtržené výrazy dosadit tyto národnosti a stát, odkud pocházejí: 
Rus, Američan a Čech. Jak se změnil význam, jak na vás teď článek působí? 
Měla tato změna nějaký smysl? 

5. Změňte podtržené výrazy tak, aby byl článek neutrální a neobsahoval 
zjednodušené hodnocení příslušníka cizího národa. 
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Modelové řešení pracovního listu: 

1. Ukrajinec v tomto článku je opilý. Tuto charakteristiku jsem uvedl/a také, a sice 
na 3. místě. 

2. Žádné další charakteristiky se nedozvídáme. Víme pouze, že ten člověk je 
Ukrajinec. Dokonce ani nevíme, jak se jmenuje. 

3. Je tomu tak proto, že autor článku považuje za důležité, že ten muž je Ukrajinec. 
Ostatní údaje o něm nejsou podstatné. Autor chce říct, že Ukrajinci jsou často 
opilí. 

4. Když žáci dosadí za Ukrajince Rusa, pravděpodobně se význam příliš nezmění 
(společenský stereotyp opilého Rusa budou žáci pravděpodobně znát lépe než 
stereotyp opilého Ukrajince). U Američana tato změna nevyvolá žádný fungující 
stereotyp. Pokud žáci dosadí za podtržené výrazy Čecha, bude celý článek znít 
nesmyslně. 

5. Žáci mohou dosadit prostě slovo „muž", čímž se článek stane neutrálním. 
Problematická však bude informace, že muž je z Ukrajiny. Tuto informaci by 
bylo lépe úplně vynechat. 

4.6 Aktivita 6 

Záměr učitele: 

Učitel chce u žáků posílit povědomí o tom, že média ve svých 
produktech vyjadřují hodnocení. Chce, aby žáci pochopili, že stejná událost 
a její obrazové zpracování může mít rozdílné komentáře a oba budou 
s obrazovým materiálem korespondovat. Učitelovo základní východisko 
přitom bude, že žáci již dříve srovnávali dvě různá zpracování téhož tématu 
různými médii. 

Výběr MP: 

Učitel by chtěl, aby žáci během aktivity pracovali s moderní technikou. 
Usnadní tím žákům práci a zároveň jim ukáže, že média jsou s moderní 
technikou úzce svázána. Povaha aktivity a mediálního produktu v ní 
využitého navíc vyžaduje, aby měl učitel к dispozici moderní techniku jak 
pro záznam mediálního produktu, tak pro jeho následnou reprodukci. 
Hlavním kritériem výběru tedy budou technická a jiná omezení. Učitel 
vybral jednu z reportáží pořadu Události vysílaného Českou televizí dne 30. 
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5. 2009 (zatčení advokáta Kramariče v Jihoafrické republice). Vhodnost 
tohoto produktu a zároveň proveditelnost svého záměru může učitel prověřit 
prostřednictvím pomocných otázek: 

1. Kolik času zabere recepce mediálního produktu? Kolikrát bude žák 
muset mediální produkt vyslechnout/přečíst/vidět a kolik času mu 
recepce celkem zabere? 

Reportáž, kterou jsem vybral, trvá zhruba 2 minuty. Žáci budou 
muset s reportáží pracovat tak, že ji budou pouštět několikrát po 
sobě, zastavovat ji prakticky po jednotlivých záběrech, což jim 
může zabrat až desetinásobek čistého času reportáže. Po prvním 
zhlédnutí budou mít čas si rozmyslet, jak budou s obrazovým 
materiálem pracovat, a při dalším spouštění reportáže budou po 
každém zastavení vždy vymýšlet čtený komentář. 

2. Jakou techniku budu pro reprodukci mediálního produktu 
potřebovat? Mám potřebnou techniku к dispozici? Umím s ní 
pracovat? 

Pro záznam reportáže budu potřebovat buď DVD rekordér, nebo 
televizní kartu pro příjem digitálního televizního vysílání. Pro 
následnou reprodukci budu potřebovat minimálně 2 přístroje, abych 
mohl třídu rozdělit do 2 skupin. Buď tedy budou žáci reportáž 
přehrávat na DVD přehrávači napojeném na televizi, nebo ji budou 
spouštět na počítači s mechanikou DVD-ROM (pro přehrávání 
DVD). Zároveň budu potřebovat dvě zařízení pro záznam hlasu 
(mohu využít počítače s mikrofony, diktafony nebo CD přehrávače 
s mikrofonem). S veškerým potřebným zařízením umím pracovat, 
ale pro jistotu vše zapojím ještě před hodinou a zkusím, jestli 
zařízení funguje správně. 

3. Pokud rozsah mediální produktu nevyhovuje, jak mohu rozsah 
upravit? Bude to mít vliv na výsledek aktivity? Pokud škola 
nedisponuje potřebnou technikou, mohu případně nějak 
improvizovat/využít svých vlastních zdrojů? 

Rozsah reportáže není třeba nijak upravovat. Pokud škola 
nedisponuje potřebným zařízením pro využití v běžných učebnách, 
můžu aktivitu provést v počítačové učebně, případně použít vlastní 
zařízení (vlastní notebook). Pokud budu mít к dispozici pouze 
jedno zařízení na reprodukci, mohu žákům pustit reportáž na něm a 
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poskytnout jim z každého záběru v reportáži jeden snímek 
s časovým údajem, jak dlouho záběr trvá. 

Z hlediska ostatních kritérií mediální produkt vyhovuje. Rozvíjí 
komunikativní, sociální a personální kompetence, váže se к učivu především 
vzdělávacího oboru informační a komunikační technologie (žáci si mohou 
vyzkoušet práci s programovým vybavením počítače a před samotnou 
aktivitou produkt upravit do požadované podoby). Produkt dále rozvíjí 
mediální gramotnost žáků, kteří si prostřednictvím aktivity uvědomí, jaká je 
role komentářů ve zpravodajství. Částečně zde také využijí ve zjednodušené 
podobě obrazovou analýzu, protože si musí uvědomit složení a význam 
jednotlivých záběrů v reportáži (viz kapitola Obrazová analýza). Produkt je 
zároveň relevantní ke zkušenostem žáků, protože zobrazuje výjevy spojené 
s kriminalitou (jízda policejního auta, soudní síň, vazba, mříže věznice), se 
kterými se žáci setkali buď ve zpravodajství, nebo v televizních seriálech a 
filmech. Zároveň je mediální produkt aktuální, protože byl vybrán 
z nedávno vysílaného zpravodajství. 

Úprava MP: 

Vybraný mediální produkt není třeba nijak upravovat. Pouze pokud 
mám к dispozici potřebný software, mohu se pokusit vykopírovat z celého 
záznamu pořadu Události pouze vybranou reportáž. 

AKTIVITA - OKOMENTUJTE REPORTÁŽ •34 

Cíl aktivity: 

Cíle MV: 
Hlavní KK: 
Pomůcky: 

pomoci žákům, aby si uvědomili, že stejný obrazový 
materiál mohou doprovázet různé komentáře a že 
hodnocení události je do značné míry skryto právě v textu 
komentáře 

Cl , C5 

komunikativní, sociální a personální 

videosoubor Události - ČT - 30. 5. 2009 na přiloženém 
DVD; využívaná část záznamu bude pouze od 08:12 do 
10:15 (reportáž o zatčení advokáta Kramariče 
v Jihoafrické republice); technika potřebná pro přehrání 
souboru (DVD přehrávač, počítač s DVD-ROM 
mechanikou) a pro záznam hlasu (mikrofon připojený 

34 Námět pro tuto aktivitu byl převzat z aktivity Jednostranné komentáře autorů G. Pika a 
D. Selbyho (2000,219). 
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к počítači, nebo CD přehrávač s mikrofonem); každá 
skupina bude potřebovat vždy 1 zařízení pro reprodukci 
záznamu a 1 zařízení pro záznam hlasu (oba záznamy musí 
jít přehrát najednou). 

Doba trvání: 2 x 45 minut 

Třída: 7. - 9. 

Postup: 

1. Žáci budou rozděleni do dvou skupin. V každé skupině učitel zadá 
následující úkol: Nyní se podíváme na jednu z reportáží v televizním 
zpravodajství. Vaším úkolem bude si po reportáži rozmyslet, k jaké 
události by se mohla vázat. Co zajímavého se asi stalo, že si toho 
média všimla a zařadila reportáž do hlavního televizního 
zpravodajství? Ve skupině své nápady všichni přečtěte a pokuste se 
shodnout na jednom z návrhu. К vybranému návrhu budete mít za 
úkol vymyslet, napsat a nahrát komentář, který bude hodnotit událost 

v 3 5 r 
negativně / pozitivně tak, aby bylo možné obrazový záznam znovu 
pustit s vaší nahrávkou, a vznikla tak ucelená reportáž. Nezapomeňte, 
že před prací ve skupině musíte zvolit jednoho moderátora, který vaši 
diskuzi povede, jednoho zapisovatele, který bude zapisovat návrhy, na 
kterých se shodnete, a jednu hlasatelku36, která bude číst výsledný 
komentář. 

2. Učitel pustí žákům reportáž. Po prvním přehrání budou žáci 
zaznamenávat své nápady a následně je hodnotit a vybírat. Při 
samotné práci bude vždy jeden žák ovládat přehrávání obrazu. 

3. Během první hodiny by žáci měli dospět к základní kostře komentáře. 
Jeho konečné znění mohou vypracovat během následující hodiny, ve 
které zároveň komentář namluví a budou jej prezentovat zbytku třídy. 

Modelové řešení: 

Pozitivní komentář: 

Český advokát dr. Kramarič byl zadržen policí v Jihoafrické republice pro své údajné 
styky s Radovanem Krejčířem. Dr. Kramarič, který vyrazil do Jihoafrické republiky na 
dovolenou, byl Krejčířem pozván, aby se zúčastnil neformálního setkání místních 
podnikatelů. 

33 Polovina třídy bude psát pozitivní a polovina negativní komentář. 
36 Vybranou reportáž komentuje žena. 
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Policie zadržela Kramariče při nastupování do letadla na mezinárodním letišti 
v Johannesburgu a sdělila mu obvinění z pokusu o ovlivňování vyšetřování Krejčířova 
případu. Krejčíř, který je v současnosti na svobodě a nesmí opustit Jihoafrickou repuliku, 
je pod dohledem vyšetřovatelů místní policie. Při výslechu dr. Kramariče se však přišlo 
na to, že podezření, které proti němu policie pojala, se nezakládá na pravdě a obviněný 
byl propuštěn. V doprovodu svého kolegy tedy Kramarič opustil vyšetřovací vazbu a 
během zítřejšího dne odletí zpět do Cech. 

Negativní komentář 
Český advokát dr. Kramarič byl zadržen policií v Jihoafrické republice kvůli podezření, 
že vydíral Radovana Krejčíře, který v současné době v Jihoafrické republice pobývá. 
Zatčení proběhlo na mezinárodním letišti v Johannesburgu těsně před Kramaričovým 
odletem do České republiky. 
Případem se začalo zabývat i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které jedná 
o vydání Kramariče zpět do Čech. Jihoafrická policie však zatím jeho vydání tvrdě 
odmítá. Její mluvčí tvrdí, že policie má důkazy o Kramaričově vině, a musí proto 
obviněného vyslechnout, aby o dalších krocích mohl rozhodnout soud. Ministerstvo 
zahraničních věcí nemůže v tomto případě Kramaričovo vydání nijak ovlivnit, protože o 
vydání obviněných nemá s Jihoafrickou republikou potřebnou smlouvu. 
Kramariče tedy čeká výslech a soud v Johannesburgu a v případě, že bude odsouzen, 
může požádat soud, aby si trest mohl odpykat v některé z českých věznic. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout soubor kritérií hodnocení mediálních 
produktů z oblasti zpravodajství, které bude moci použít učitel 2. stupně 
základní školy při výběru a následném využití mediálních produktů ve 
výuce. Podařilo se nám navrhnout celkem šest kritérií: rozvíjení klíčových 
kompetencí, relevanci к učivu, rozvíjení mediální gramotnosti, relevanci 
к věku a zkušenostem žáků, aktuálnost, technická a jiná omezení. Kritéria 
jsou srozumitelně definována, jsou konkrétní, a přesto je jejich definice 
dostatečně široká, aby jimi bylo možné postihnout různé hraniční případy. 
Zároveň všechna kritéria tvoří jakousi ucelenou sadu v pořadí od 
nej důležitějšího po nejméně důležité kritérium. Je tedy možné je aplikovat 
na mediální produkt jako ucelený systém jeho hodnocení. 

Ke každému kritériu jsme vytvořili aktivitu, na níž jsme demonstrovali 
konkrétní postup hodnocení a výběru mediálního produktu pro danou 
aktivitu. Pokud vybrané produkty některému z kritérií nevyhovovaly, 
nastínili jsme postup jejich úpravy do použitelné podoby. 

Splněním vytyčených cílů jsme přispěli к rozvoji oboru didaktiky 
českého jazyka především tím, že jsme vytvořili dosud neexistující 
komplexní návod pro výběr mediálních produktů, tedy pro výběr textů, které 
budeme využívat při výuce. Doposud byli totiž učitelé odkázáni na zdroje 
aktivit mediální výchovy, které ovšem používaly texty, které byly aktuální 
v době vzniku aktivity. Pokud je ovšem učitel měl použít s žáky po jistém 
časovém odstupu, aktuální již nebyly, a učitel byl proto nucen vybrat k dané 
aktivitě jiný text nebo upravit aktivitu tak, aby tuto neaktuálnost nějakým 
srozumitelným způsobem využil. Úpravu produktu jsme chápali spíše jako 
krajní řešení, a zaměřili jsme se proto spíš na výběr mediálního produktu. 
Snažili jsme se jej učiteli co nejvíce zjednodušit a zároveň jej naučit, jakým 
způsobem při něm postupovat. 

Navržená kritéria i aktivity vycházejí z poznatků zjištěných v teoretické 
části práce věnované mediálním studiím a mediální výchově. Náš návrh se 
tedy držel především požadavků, které na mediální produkty kladou tyto dva 
obory. Mediální studia tak činí prostřednictvím popisu toho, co od 
mediálních produktů očekává společnost, v níž média fungují. Na základě 
svých zjištění tedy mediální studia definují kritéria, podle kterých společnost 
mediální produkty hodnotí. Dodržování některých z těchto kritérií je 
dokonce vyžadováno zákonem, což těmto kritériím dodává 
celospolečenskou platnost a zároveň vytváří závazný rámec pro fungování 
mediální komunikace. 

Mediální výchova vychází z poznatků mediálních studií, které přejímá 
a přetváří je v učivo prostřednictvím didaktické transformace. Na základě 
těchto poznatků definuje cíle, jichž se má ve výuce dosáhnout. Tyto cíle jsou 
definovány jako předpokládaný přínos к rozvoji osobnosti žáka a dále jsou 
obsaženy v tematických okruzích receptivních a produktivních činností 
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průřezového tématu mediální výchova, který je zařazen do současného 
školního kurikula v RVP ZV. 

Záměrem návrhové části přitom bylo ukázat učiteli, jakým způsobem 
by měl postupovat při uvažování nad vhodností produktu pro jeho využití ve 
výuce. U každé z aktivit jsme přitom nejen přispěli ke splnění tohoto 
hlavního záměru, ale zároveň jsme vytvořili či modifikovali aktivity pro 
výuku mediální výchovy, které splňují všechny požadavky současného 
školního kurikula, tedy opět především návaznost na RVP ZV. Mezi tyto 
požadavky patří prohlubování klíčových kompetencí, které jsou rozvíjeny 
všemi učiteli a vzdělávacími obory najednou v průběhu celé školní 
docházky, plnění cílů průřezového tématu mediální výchova a konečně 
mezipředmětové vztahy. Tyto vztahy jsou v aktivitách rozvíjeny již tím, že 
se snažíme o integraci mediální výchovy do všech vzdělávacích oborů a u 
jednotlivých aktivit uvádíme vždy jeden z oborů, ke kterému se daná 
aktivita vztahuje. 

Během zpracovávání této práce se vyskytly dva významné problémy, 
ke kterým považujeme za důležité se vyslovit. Především jsme narazili na 
absenci jednotné a ucelené koncepce kritérií hodnocení mediálních produktů 
z hlediska mediálních studií. Odlišnost jednotlivých koncepcí i 
terminologická nejednoznačnost způsobily, že bylo velmi náročné vzít 
všechny významné koncepce v potaz a zároveň vytvořit přehledný a ucelený 
systém hodnotících kritérií. 

Druhým problémem bylo vytvořit souhrn cílů mediální výchovy. Opět 
se zde projevil rozdílný přístup prakticky všech autorů к tomuto tématu. 
V tomto případě se však jednotlivé koncepce již překrývaly více, což 
výrazně usnadnilo řešení tohoto problému. Navíc jsme byli nuceni brát 
v potaz požadavky RVP ZV, který je pro současné kurikulum základního 
vzdělávání závazný. Tento dokument nám tedy poskytl jakýsi pevný základ 
pro naši práci s různorodými cíli mediální výchovy. 

Navrhovaná kritéria a jejich praktické využití v konkrétních aktivitách 
je tedy pevně spjato s logickým postupem od cílů (a případně prostředků 
potřebných kjejich dosažení) ke kritériím, jejichž aplikace zjednodušuje 
dosahování konkrétních cílů. 

Další výzkum v řešené oblasti by se měl především zaměřit na proces 
zavedení souboru navrhovaných kritérií do praxe a na vyhodnocení zpětné 
vazby od učitelů, kteří tato kritéria ve své práci použijí. Následně by tedy 
mělo dojít к případné úpravě složení sady navrhovaných kritérií. Stejným 
procesem by měly projít navržené aktivity a výsledná podoba obou složek 
návrhové části této práce by měla být publikována к širší odborné diskuzi. 
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7 RESUMÉ 

Diplomová práce Kritéria hodnocení mediálních produktů z hlediska 
mediální výchovy na jedné straně poskytuje vhled do cílů a kritérií 
hodnocení mediálních produktů, která využívají mediální studia, a detailně 
analyzuje cíle mediální výchovy, na straně druhé potom všechny tyto 
poznatky využívá v návrhové části práce, která se zaměřuje na stanovení 
jednotného souboru kritérií hodnocení mediálních produktů z hlediska 
mediální výchovy. Tato kritéria může využít učitel 2. stupně základní školy 
při výběru mediálních produktů do výuky. Použití navržených kritérií je 
demonstrováno na sadě praktických aktivit použitelných pro reálnou výuku 
mediální výchovy. Součástí každé aktivity je přitom popis výběru produktu 
a aplikace jednoho hlavního kritéria během tohoto výběru. Kritéria 
hodnocení i aktivity jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

SUMMARY 

Diploma thesis called Evaluation criteria for media products from the 
point of view of media education provides an insight into the goals and 
evaluation criteria for media products, which are used by media studies. It 
carries out a detailed analysis of the goals of media education and uses all 
the established facts in the proposal part of the work, which focuses on 
creating a complex set of evaluation criteria for media products from the 
point of view of media education. These criteria can be used by a primary 
school teacher when choosing a suitable product for his lesson. The use of 
the proposed set of criteria is demonstrated by a set of practical activities 
which can be used for teaching media education. Each activity contains both 
a description of the selection of a suitable product, and application of one of 
the criteria as being the main. The proposed criteria and activities comply 
with the requirements of the Frame Educational Programme for Primary 
Education. 
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8 ZKRATKY 

Zkratka Význam 
KK klíčové kompetence 
MP mediální produkt 
MV mediální výchova 
RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
VUP Výzkumný ústav pedagogický 

v zs základní škola 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - DVD - Televizní zpravodajství ze dne 30. 5. 2009 

Příloha č. 2 - CD - Komentář к prasečí chřipce 
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