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ANOTACE 

 

Bakalářská práce Mediální výchovou k mediální gramotnosti se zabývá novým tématem 

ve vzdělávání – mediální výchovou. 

      

První část práce se věnuje stručné historii mediální výchovy ve světě a zaváděním 

mediální výchovy v českém prostředí. Práce přibližuje problematiku mediální gramotnosti a 

představuje mediální výchovu jako jedno z průřezových témat Rámcového vzdělávacího 

programu. Z ryze didaktického hlediska je mediální výchova představena v kapitole Principiální 

elementy výstavby metodiky a v kapitole Metody mediální výchovy. 

      

Druhá část práce pojednává o vzdělávání pedagogů v oblasti mediální výchovy a s tím 

spojených projektech nestátních organizací. Tato část práce dále nabízí přehled metodických 

příruček, které byly publikovány pro výuku mediální výchovy v českém školství. V závěrečné 

kapitole jsou tři stěžejní metodické příručky porovnány. 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

The theme of bachelor thesis “Through Media Education to Media Literacy” is a new 

subject in field of education: media education. 

 

The first part is briefly overlooking the history of media education worldwide and 

implementation of media education in Czech environment. The thesis introduces questions of 

media literacy and presents media education as one of Cross-curricular Subjects as it is 

understood by Framework Education Programme of Ministry of Education of the Czech Republic. 

From strictly didactic point of view the media education is presented in chapter Principal 

Elements of Methodology Construction and in chapter Method of Media Education. 

 

Second part deals  with education of teachers  in field of media education and projects of 

non-governmental agencies providing their education. This part of thesis also offers an overview 

of methodical handbooks published to be used while teaching media education in Czech system of 

schools. The last chapter compares three most important handbooks mentioned above.    
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ÚVOD 

 

Téma této bakalářské práce jsem si zvolila především kvůli svému osobnímu přesvědčení        

o naléhavé potřebě zvyšování mediální gramotnosti v naší společnosti. Být gramotným, tedy umět 

číst, psát a počítat, je v současných vyspělých zemích považováno za samozřejmé. V posledních 

letech však vystupuje do popředí požadavek na vybavení žáků a studentů novým typem 

gramotnosti – vzniká požadavek „být mediálně gramotným“. Ač to může znít jako klišé, žijeme 

v době informační exploze a vliv médií (v pozitivní i negativním významu) na jednotlivce, kulturu 

a společnost je nesporný. Mnozí odborníci dnes hovoří o konceptu „života s médii“ a právě 

tomuto novému společenskému trendu musí být přizpůsoben i obsah vzdělávání. Mediální 

gramotnosti mohou žáci a studenti (nejen) v českých školách nabývat prostřednictvím mediální 

výchovy. V českém školství se mediální výchova jakožto průřezové téma stala povinnou součástí 

základního a gymnaziálního vzdělávání. 

 

Jsem si vědoma toho, že jsem si zvolila téma s velmi širokým rozsahem. Cílem této práce 

však není obsáhnout detailně tematiku mediální výchovy a mediální gramotnosti. Vzhledem 

k tomu, že mediální výchova je stále novinkou v kurikulu českých škol, rozhodla jsem se svoji 

bakalářskou práci pojmout jako přehledovou studii, která nabízí základní vhled do problematiky 

zavádění mediální výchovy v českých školách. Pozornost bude zaměřena především na přípravu 

budoucích učitelů mediální výchovy a na podpůrný metodický materiál vypracovaný pro výuku 

tohoto tématu. 

 

Text této práce je rozdělen do sedmi kapitol. První kapitola poskytuje stručný pohled do 

historie mediální výchovy ve světě. Krátký vhled do vývoje mediální výchovy v českém prostředí 

nabídne kapitola druhá. 

 

Třetí kapitola se věnuje integraci mediální výchovy do české vzdělávací soustavy ve 

spojení s tzv. kurikulární reformou. Přiblíženy zde budou především pojmy Rámcový vzdělávací 

program, průřezová témata a mediální gramotnost. 
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Ve čtvrté kapitole nazvané Principiální elementy výstavby metodiky mediální výchovy 

jsou nastíněny základní metodické a didaktické principy nezbytné pro kvalitní realizaci mediální 

výchovy ve výuce. Učitelova znalost těchto principů vycházejících především z pedagogického 

konstruktivismu je považována za zásadní předpoklad pro úspěšné naplňování cílů mediální 

výchovy. 

 

Pátá kapitola se zaměřuje na další významnou didaktickou kategorii procesu vyučování – 

výukové metody. V této kapitole jsou představeny metody, jejichž uplatnění se osvědčuje právě 

při výuce mediální výchovy. Učitelé začínající s mediální výchovou povětšinou doposud učili 

předmět obsahově více či méně odlišný, při kterém používali „své osvědčené“ vyučovací metody. 

Tito učitelé by si však měli uvědomit, že mediální témata mohou vyžadovat vzhledem k odlišným 

výchovně vzdělávacím cílům i jiné vyučovací metody. K páté kapitole se vztahují přílohy, které 

ilustrují použití jednotlivých metod v konkrétních lekcích mediální výchovy. 

 

Kapitola šestá je kapitolou předposlední a zároveň nejobsáhlejší. Pozornost je zde 

zaměřena na projekty a programy nestátních organizací, které nabízejí učitelům možnost 

absolvování kurzu výuky mediální výchovy. V této kapitole je rovněž uveden přehled a stručný 

popis metodických příruček dostupných v českém prostředí, které pro učitele představují 

významný podpůrný metodický materiál při realizaci mediálních témat. 

 

Kapitola sedmá přináší porovnání vybraných metodických materiálů z několika hledisek, 

především s ohledem na potřeby učitele. 

 

Závěr práce je stručným shrnutím celého textu a úvahou nad perspektivou mediální 

výchovy v Čechách. 

 

  /Poznámka: V úvodu a závěru této bakalářské práce je použit singulár. Ostatní text, jehož 

strukturu jsem konzultovala se svou vedoucí práce (a podnětné připomínky mi poskytli i jiní lidé), 

je s ohledem na tuto skutečnost napsán v plurálu./  
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1. HISTORIE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY VE SVĚTĚ 

 

O vývoji mediální výchovy by se jistě dalo pojednat velmi obšírně, pro účely této práce 

ovšem postačí pouze letmý historický exkurz. Kořeny mediální výchovy ve světě můžeme nalézt 

v poválečném Německu, kde se v elementární podobě objevila jako „kritické čtení novin“ – četba 

novin a rozbory zpráv byly součástí výuky mateřského jazyka. To souviselo se snahou společnosti 

vyrovnat se s neblahou zkušeností s médii a úspěchem goebbelsovské propagandy. Německá 

společnost klade na mediální výchovu důraz i dnes, čehož dokladem je bohatá a stále živá tradice 

mediální pedagogiky (Medienpädagogik), která existuje jako samostatný obor se zaměřením na 

rozvoj metod mediální výchovy a výzkum vlivu médií na psychiku a chování dětí a mládeže 

(Mičienka, Jirák, 2007). 

 

V 50. a 60. letech 20. století byl zaznamenán rozvoj mediální výchovy v USA, kde 

souvisel s komercionalizací médií (zejména televize). Podle amerických výzkumů z té doby 

členové nastupující generace snadno zamění v televizním vysílání zpravodajskou informaci a 

reklamní sdělení a údaje ze zpravodajství považují za stejně důležité jako údaje z reklamy. Tato 

zjištění byla impulzem pro rodiče amerických školáků, kteří požadovali po školách změnu obsahu 

výuky, aby byl tento negativní trend zastaven (Mičienka, Jirák, 2007). 

 

V zemích západní Evropy, Jižní i Severní Ameriky, Afriky a Asie (včetně Austrálie, 

Oceánie a Nového Zélandu) se mediální výchova postupně stala součástí všeobecného vzdělávání. 

V posledních letech se začíná prosazovat i v zemích bývalého východního bloku, i když zde je 

proces zavádění mediální výchovy poněkud pomalejší, a to z nejrůznějších důvodů, např. proto, 

že chybí lidské zdroje (Jirák, 2004). 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ 

 

Pro mnohé z nás není jistě velkým překvapením, že první myšlenky o mediální výchově 

v Čechách jsou přisuzovány všestrannému mysliteli J.A. Komenskému:  „… první, kdo uvažoval  

o použití novin ve škole, byl podle všeho Jan Ámos Komenský. Považoval noviny za významný 

zdroj poučení a požadoval, aby čtení novin bylo součástí výuky. Komenskému šlo ale více           

o využití novin jako zdroje živých a aktuálních informací než o vlastní mediální gramotnost1, jak 

ji chápeme dnes. J.A. Komenský byl současně prvním autorem, který se pokusil o výklad 

mechanismu působení médií ve společnosti. Ve svém Labyrintu světa přirovnává novináře (tedy 

šiřitele zpráv) k pištcům, kteří lákají lidi na různé melodie“ (Mičienka, Jirák, 2007). 

 

O potřebě mediální výchovy se v českém prostředí začalo hovořit až v 90. letech 20. 

století, tedy po roce 1989, který přinesl politické změny zásadního charakteru: konec bipolarity 

světa a uvolnění sil ekonomické globalizace. Tyto změny vedly spolu se změnami 

technologickými umožněnými digitalizací médií k sílícímu trendu komercionalizace mediální 

produkce. Obavy související s důsledky masivní mediální produkce vyvolaly úvahy  o nezbytnosti 

mediálního vzdělávání jak u nás, tak ve většině zemí světa (Mičienka, Jirák, 2007). Požadavek na 

zavedení mediální výchovy do českého školství vzešel z řad odborné veřejnosti, na rozdíl od 

amerického prostředí, kde šlo, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, o tlak ze strany rodičů. 

Odborníci upozorňovali především na negativní vliv mediální produkce s vysokým obsahem 

násilí na psychiku dětí a mládeže, či na nadměrné užívání interaktivních médií (počítačů, 

počítačových her apod.) mladou generací a s tím spojenou obavou z odlidštění a degenerace 

mezilidských vztahů (Mičienka, Jirák, 2007). 

 

Přestože byla mediální výchova zařazena již od roku 2000 jako průřezové téma do 

vznikajícího Rámcového vzdělávacího programu, byl proces jejího zavádění do českého 

vzdělávacího systému poměrně nesnadný. Doc. PhDr. Jan Jirák, který je autorem koncepcí 

mediální výchovy pro Rámcový vzdělávací program pro základní i gymnaziální vzdělávání, 

v rozhovoru pro ČRo1 Radiožurnál uvedl: „Nikdy jsem netušil, jak je obtížné do běžícího 

                                                 
1 viz kapitola 3.1 (pozn. autora) 
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vzdělávacího systému prosadit nové téma. Mě přišlo samozřejmé, že se lidé potřebují včas 

dozvědět, jak fungují média a co se od nich dá čekat. A najednou se ukázalo, že to nikam nepatří – 

není to čeština ani dějepis.“ 

      

Současný stav implementace mediální výchovy v českém školství je následující: v rámci 

realizované kurikulární reformy se mediální výchova dostala do Školních vzdělávacích programů, 

podle kterých se začalo na základních školách povinně2 vyučovat od školního roku 2007/2008, na 

gymnáziích by měla výuka dle nových ŠVP začít od školního roku 2009/2010. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Slovo “povinně” je zde podstatné, neboť v souladu se školským zákonem mohly základní školy začít vyučovat podle ŠVP 
ZV již ve školním roce 2005/2006 nebo v roce 2006/2007. Povinně však musely započít výuku dle ŠVP od školního roku 
2007/2008. Dostupné na WWW: http://www.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=2120 
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3. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO PRŮŘEZOVÉ TÉMA RVP 

 

České školství prochází v současné době historickou transformací v podobě tzv. školské 

neboli kurikulární reformy. Hlavním záměrem této reformy bylo provedení zásadních změn 

v obsahu a cílích vzdělávání. „Žáci by se při osvojování informací měli zároveň učit, jak s nimi 

zacházet, jak při jejich získávání a využívání vzájemně spolupracovat a domlouvat se, jak své 

znalosti prezentovat apod.“ (více na WWW http://www.msmt.cz/). Nový směr kurikulární politiky 

je určován Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha vydaná MŠMT v roce 

2001) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon). Bílá kniha je strategickým dokumentem, který do české 

vzdělávací soustavy přináší dvouúrovňový systém kurikulárních dokumentů, ve kterých jsou 

formulovány nové přístupy a cíle ve vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Reformní snahy českého 

státu mají být reflexí potřeb člověka v 21. století, čili dnešní vzdělávání se musí přizpůsobit 

člověku a jeho nově vznikajícím potřebám: „zvládat informační explozi, orientovat se ve světě 

techniky, účastnit se aktivně života ve svobodné společnosti, dorozumět se v prostoru EU, být 

připraven na řešení praktických situací různého druhu atd.“ (více na WWW 

http://www.msmt.cz/).  

 

Kurikulární dokumenty, jak již bylo naznačeno, jsou vytvářeny na dvou úrovních: státní a 

školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů reprezentují Národní program 

vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou zpracovávány centrálně       

a jsou závazné pro tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP). Školní vzdělávací programy se 

nacházejí v systému kurikulárních dokumentů na školní úrovni. ŠVP si vytvářejí jednotlivé školy 

samostatně a dle svých potřeb, při jejich tvorbě vycházejí z příslušného RVP.  

 

Rámcové vzdělávací programy jsou vytvářeny pro předškolní, základní, gymnaziální i 

odborné vzdělávání. Průřezové téma mediální výchova se vyskytuje v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní školy a gymnázia, proto se v této práci budeme věnovat popisu RVP G a 

RVP ZV, jak jsou tyto dokumenty zkráceně označovány. RVP pro základní vzdělávání i RVP pro 

gymnázia byly vydány Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 
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Vzdělávací obsah pro základní i gymnaziální vzdělávání je vymezen ve vzdělávacích 

oblastech RVP ZV a RVP G (např. Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, a další). 

Vzdělávací oblasti jsou tvořeny vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími 

obory (např. vzdělávací oblast Člověk a společnost v RVP ZV zahrnuje dva vzdělávací obory: 

Dějepis a Výchova k občanství). 

 

S ohledem na téma této práce lze za stěžejní bod kurikulární reformy považovat tzv. 

průřezová témata, která jsou novým elementem ve školním vzdělávání, a která jsou vedle 

vzdělávacích oblastí rovněž obsahem Rámcových vzdělávacích programů. Adjektivum 

„průřezová“ naznačuje, že tato témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, propojují 

vzdělávací obsahy některých oborů a umožňují přistupovat ke vzdělávacímu obsahu komplexně. 

Průřezová témata fungují jako důležitý formativní prvek – mají utvářet osobní postoje, hodnoty a 

názory žáků, ale ovlivňují        i jejich dovednosti a schopnosti (více na WWW 

http://www.msmt.cz/ a http://www.rvp.cz/).   

 

Do RVP ZV je začleněno celkem šest průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova). V RVP pro gymnázia se 

objevují všechna průřezová témata z RVP ZV kromě Výchovy demokratického občana. Průřezová 

témata jsou povinnou součástí vzdělávání. Na rozdíl od vzdělávacích oblastí nejsou v případě 

průřezových témat definovány tzv. očekávané výstupy, tedy jakési výstupní „kvality“, kterými 

mají žáci na konci určitého ročníku disponovat (více na WWW http://www.rvp.cz/). RVP ZV a G 

dávají školám rovněž volnost v tom, kdy a jakým způsobem budou žáky s dílčími tématy každého 

průřezového tématu během školní docházky seznamovat. K formám realizace praví RVP toto: 

  

„Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu 

vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.“ 

(RVP ZV) 
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„Průřezová témata lze realizovat jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacích 

předmětů, je možné jim věnovat samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod., případně je 

realizovat jako samostatný vyučovací předmět. Uvedené formy lze libovolně kombinovat.“ (RVP 

G) 

 

V RVP ZV nalezneme průřezové téma Mediální výchova v kapitole č. 6.6, v RVP G se 

jedná   o kapitolu 6.5. Kapitola o Mediální výchově je v obou RVP členěna obdobně a zahrnuje 

charakteristiku průřezového tématu, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka a 

tematické okruhy Mediální výchovy. 

 

3.1 Mediální gramotnost 

 

V subkapitole pojmenované Mediální gramotnost je namístě si připomenout název této 

práce, který zní Mediální výchovou k mediální gramotnosti. Smysl průřezového tématu Mediální 

výchova je totiž spatřován v potřebě vybavit žáky a studenty základní úrovní mediální 

gramotnosti. 

 

Mediální gramotnost považují mnozí mediální experti za novou svébytnou kompetenci, 

která je nezbytná k plnohodnotnému životu ve společnosti (Jirák, Wolák, 2007). K pojetí mediální 

gramotnosti jako součásti všeobecného vzdělání se v RVP G uvádí toto: 

 

  „Postavení masových médií a mediální komunikace v životě člověka je zcela zřetelně 

jedním z faktorů kvality jeho života, faktorem natolik významným, že s médii není možné 

nakládat toliko intuitivně, nýbrž především poučeně – je třeba dosáhnout ‚mediální gramotnosti‘. 

Proto se soustavná příprava na ‚život s médii‘ – tedy mediální výchova – stává samozřejmou a 

běžnou součástí vzdělávání ve všech vyspělých společnostech. Současný člověk musí být vybaven 

poznatky a dovednostmi, které mu umožní orientovat se v masově mediální produkci, využívat ji, 

ale nepodléhat jí.“ 
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Mediální gramotnost je poté definována následovně: „Mediální gramotnost představuje 

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

nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, 

aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit“ (RVP 

G). 

 

Ve školním prostředí se mediální gramotnosti dosahuje dvěma způsoby: kritickou 

analýzou existujících médií (to znamená interpretací mediálních sdělení a zkoumáním jejich 

stavby, sledováním vlivu médií apod.) a vytvářením vlastních mediálních produktů (např. 

školního časopisu, školní rozhlasové relace nebo školní televizní stanice), tento způsob rovněž 

přináší mnoho poznatků o fungování médií (Wolák, 2006). K těmto dvěma způsobům dosahování 

mediální gramotnosti se v této práci ještě vrátíme a popíšeme je podrobněji. 

  

Předpokladem pro plnohodnotnou a efektivní výuku mediální výchovy ve školách jsou 

ovšem mediálně gramotní pedagogové. V této souvislosti lze říci, že k šíření mediální gramotnosti 

velkou měrou přispívají kromě jiných i nestátní neziskové organizace, a to tím, že organizují 

školení pedagogů v oblasti mediální výchovy a/nebo publikovaly metodické příručky k výuce 

mediální výchovy. Leč nepředbíhejme, uvedené problematice jsou věnovány kapitoly č. 6 a 7 této 

práce. 
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4. PRINCIPIÁLNÍ ELEMENTY VÝSTAVBY METODIKY 

MEV3 

 

Didaktika nabízí pedagogům celou řadu principů a zásad pro vyučování. Didaktickými 

principy (zásadami) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu, která by měla být 

pedagogy při jejich práci respektována a dodržována, aby docházelo k naplňování cílů výuky. 

Mezi nejčastěji uváděné patří např. zásada přiměřenosti, zásada názornosti (známá od J.A. 

Komenského), princip „od jednoduchého ke složitému“, „od konkrétního k abstraktnímu“ apod. 

V této kapitole se budeme zabývat teoretickými východisky, které tvoří jakési základní pilíře pro 

výstavbu metodiky mediální výchovy.   

 

V českém prostředí je vydáváno velké množství oborových didaktik (didaktika českého 

jazyka, didaktika dějepisu, didaktika fyziky, apod.). Přestože zde bylo publikováno i několik 

metodických příruček mediální výchovy, obecný teoretický základ tohoto průřezového tématu 

dosud nebyl podrobně zpracován. 

 

V průběhu procesu zavádění mediální výchovy do českých škol však vznikaly projekty, 

které se věnovaly přípravě a realizaci kurzů mediální výchovy pro pedagogy. Tyto projekty daly 

českému školství i dostačující nabídku metodických příruček4. Učitelé začínající s výukou 

mediální výchovy tak mají k dispozici vhodný didaktický materiál pro inspiraci do svých hodin. 

Přehled a podrobný popis metodických materiálů dostupných u nás bude obsahem jedné z dalších 

kapitol. 

 

Vzhledem k tomu, že v odborné české literatuře dosud neexistuje jednotné zpracování 

základních teoretických, metodických a didaktických přístupů k výuce mediální výchovy, budeme 

se v této kapitole ponejvíce opírat o pojetí publikované v metodické příručce Rozumět médiím     

(o této příručce bude podrobně pojednáno v kapitole 6.2.1). Zde je nastíněn svébytný základ pro 

                                                 
3 MeV = mediální výchova 
4 Metodická příručka = součást pomocných materiálů pro učitele, návod, jak pracovat s žáky v určitém předmětu nebo 
ročníku (ročnících), s učebnicí, s vyučovacími prostředky nebo učebními pomůckami (Průchová, Walterová, Mareš, 1998) 
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vytvoření didaktiky mediální výchovy. Ještě předtím se však na chvíli zastavíme u principu 

konstruktivismu, který považujeme v úvahách o výstavbě metodiky mediální výchovy za klíčový. 

 

4.1 Pedagogický konstruktivismus 

 

Základním ideovým východiskem pro výstavbu metodiky mediální výchovy, ze kterého 

většina ostatních principiálních elementů (budou představeny v další kapitole) vychází, je tzv. 

pedagogický konstruktivismus. 

 

Pokud se budeme zamýšlet nad tím, jakým způsobem žáky s tématy mediální výchovy 

„seznamovat“, naše úvahy by měly dospět i k bazálnímu rozdělení podob vyučování. V odborné 

literatuře nalezneme dva základní přístupy, dva pohledy na poznávání ve školních podmínkách: 

transmisivní a konstruktivní (Kasíková, 2007, s. 122). Italský pedagog F. Tonucci popsal a odlišil 

obě podoby vyučování velmi výstižně a jednoznačně: 

 

Transmisivní vyučování, které vidí poznání jako předávání, vychází pak z těchto 

předpokladů: 

 

1. žák neví, 

2. učitel ví (je garant pravdy) 

3. inteligence je prázdná nádoba. 

 

Vyučování opírající se o tato východiska považuje výklad za převažující vyučovací metodu, 

klade důraz na autoritu učitele, který předkládá „hotové pravdy“ a podřízené postavení žáka. Při 

aplikaci této koncepce vyučování se hodnotí pouze znalosti, nikoliv rozvoj, zároveň tak dochází 

k přetěžování paměti.  

 

Konstruktivní vyučování vidí poznání jako konstrukci, výstavbu vlastního poznání, přestavbu 

vstupních poznávacích struktur. Předpoklady, z kterých vychází, jsou: 
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1. žák ví (má tzv. prekoncepty) 

2. učitel vytváří podmínky pro to, aby žák mohl dosáhnout  co nejvyšší úrovně rozvoje 

(garant metody) 

3. inteligence je určitá oblast, která se modifikuje a obohacuje restrukturováním. Podoba 

vyučování, která je nastavena těmito předpoklady počítá s růzností (vstupních 

prekonceptů i osobnostních a sociálních předpokladů). Jde o vyučování otevřené 

zkušenostem dítěte, jeho rodině, komunitě, společnosti, pracující se sociální dimenzí 

poznání, a využívající proto přirozeně sociální vztahy pro učení. Hodnocení se orientuje 

na ověřování pokroku žáků i na charakteristiky vzdělávacího programu, který je jim 

poskytován (Kasíková, 2007, Bertrand, 1998). 

 

S ohledem na právě uvedené a zároveň s ohledem na princip kooperace, o kterém bude 

pojednáno jakožto o dalším důležitém principiálním elementu výstavby metodiky mediální 

výchovy v následující kapitole, se musíme při výuce tohoto průřezového tématu přiklonit 

k přístupu konstruktivistickému. Pro tento model vyučování je kooperace přirozeným základem. 

Tzv. pedagogický konstruktivismus navíc jednoznačně zohledňuje žákovu zkušenost při 

seznamování s učivem předmětu. A pro výuku probíhající v hodinách mediální výchovy 

považujeme za více než užitečné, aby se učitel zajímal o žákovu každodenní bohatou zkušenost 

s médii. 

 

Didaktický konstruktivistický princip by měl převažovat nad transmisivním (u nás stále ještě 

tradičním) pojetím vyučování, a to v případě mediální výchovy, stejně tak jako v případě ostatních 

průřezových témat RVP (osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova,…). Hlavním 

důvodem pro toto tvrzení je fakt, že u mediální výchovy již nemusí platit názor tradiční školy, že 

výuka je v podstatě transmisí (předáváním) poznání „od těch, kteří vědí, k těm, kteří vědí méně, a 

ne tak dokonale“ (Kasíková, 1997, s. 26). S ohledem na oblibu médií u dětí a mládeže může při 

výuce mediální výchovy velmi snadno docházet    k situaci, že žáci ku příkladu více a lépe 

ovládají nejrůznější mediální vynálezy (např. atraktivní internet) než jejich učitel. 
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4.2 Další principiální elementy výstavby metodiky MeV5 

 

Autoři projektu Rozumět médiím vymezují ve stejnojmenné metodické příručce hlavní 

metodické principy mediální výchovy: kritické myšlení, spontánní učení, kooperace, průřezovost. 

Tyto principy či přístupy mají být učiteli nápomocné při tvorbě vlastních lekcí do hodin mediální 

výchovy. Do jaké míry se budou učitelé těmito principy při výuce mediální výchovy řídit, zaleží 

samozřejmě na mnoha faktorech, jako jsou věk žáků, učitelovo pojetí vyučování apod. 

 

Pojďme se nyní podívat na přehled základních přístupů k výuce mediální výchovy, který 

nám nabízí publikace Rozumět médiím, podrobněji: 

 

Kritické myšlení 

 

Kritické myšlení vychází z principů konstruktivismu. Schopnost kritického myšlení je 

lektory mediální výchovy nahlížena jako nedílná kompetence mediální gramotnosti. V době, která 

je nazývána informačním či digitálním věkem, je člověk přímo zavalen množstvím informací, 

které na něj útočí z nejrůznějších zdrojů. Nejedná se dnes pouze o tištěná média (noviny, 

časopisy, knihy), ale i elektronická média (rozhlas a televizi). Navíc v posledních dvaceti letech 

postupně docházelo k nástupu nových informačních a komunikačních technologií (osobní 

počítače, internet, mobilní telefony, apod.). Člověk nemůže být jen pasivním příjemcem 

mediálních sdělení bez jakéhokoliv kritického pohledu na ně. Informace získané z nejrůznějších 

zdrojů je nutné určitým způsobem třídit, vyhodnocovat, interpretovat, posuzovat jejich 

věrohodnost, pochybovat o nich ještě před tím, než člověk zaujme konečné stanovisko a vytvoří si 

vlastní názor. Hlavní cíl mediální výchovy je proto zaměřen na „vytváření kritického odstupu od 

médií a na schopnost analyzovat a interpretovat mediální obsahy“ (Mičienka, Jirák, 2006). 

Kriticky myslet umožňuje člověku být o něco více resistentní vůči manipulativním a 

přesvědčovacím taktikám médií či vůči neúměrně silnému vlivu reklamy. Informace jsou pro 

člověka jistě nezbytnou složkou jeho každodenního života, musíme však s nimi umět zacházet, 

správě je používat a mít je pod kontrolou. 

                                                 
5 Zkratka MeV = Mediální výchova 
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O podporu kritického myšlení se v České republice snaží především program Čtením               

a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking) zajišťovaný 

občanským sdružení Kritické myšlení (více na WWW http://www.kritickemysleni.cz/). Kromě 

jiných aktivit pořádají kurzy Kritického myšlení pro učitele všech stupňů škol. 

 

Spontánní učení 

 

Základem této formy učení je tvrzení, že „nejsnáze a nejefektivněji se dítě učí tehdy, když 

vůbec nepostřehne, že se učí“ (Kret, 1995, s. 49). Podle rakouského učitele, psychologa                

a sociologa E. Kreta by měla výuka obsahovat takové učební situace a formy, které spontánní 

učení podporují. K úspěšnému učení dochází, pokud jsou splněna tato tři základní kritéria: 

 

� motivace (dobrovolná koncentrace na učivo, vyvolaná např. tím, že jsou žákům 

předkládána témata, která vzbuzují jejich zvídavost /problémové úlohy/, či témata, která 

žáci považují za užitečná pro svůj život, nebo která se žáků osobně dotýkají apod.). Téma 

motivace, tedy jak probouzet zájem žáků o učivo, poutavě a netradičně zpracoval G. Petty 

ve své knize Moderní vyučování. 

� opakování (dobrovolná, často opakovaná práce s učivem, která je zajišťována např. 

radostí z činnosti při vhodně zvolené hře, textu, písni apod.) 

� udržení pozornosti (dobrovolné obnovení koncentrace na učivo po přerušení činnosti, 

např. při vhodně zvolené hře jsou děti udržovány v pozornosti samotným napětím při hře, 

vyučující si nemusí jejich pozornost složitě vynucovat) 

 

Výuka mediální výchovy s ohledem na výše uvedené může být oproti jiným předmětům 

snazší v tom, že studijní materiál, tj. mediální prostředí, je žákům/studentům důvěrně znám. Žáci 

sbírají zkušenosti den co den při kontaktu s médii všeho druhu (od tištěných časopisů pro mládež 

přes reklamy, reportáže v televizi až po chaty6, blogy7 v on-line prostředí internetu). Na učiteli 
                                                 
6 Chat [angl. chat – pokec, rozhovor]: program, který umožňuje komunikaci mezi jedinci na celém světě v reálném čase; lze 
také chápat jako druh elektronického rozhovoru lidí, kteří jsou v daném okamžiku připojeni k internetu; chatovat znamená 
diskutovat on-line zpravidla s několika lidmi najednou (více na WWW http://www.rozumetmediim.cz/slovnicek/). 
7 Blog či weblog (složenina výrazů web a log – webový deník, záznamník) je webová aplikace obsahující periodické 
příspěvky. Blog lze využít jako osobní deník, pro zveřejňování informací různých zájmových skupin, neziskových 
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tedy je, aby témata mediální výchovy poutavým a efektivním způsobem začlenil do výuky. 

„Učitel může velmi dobře využít celou řadu problémových situací (diskuse o kontroverzních 

reklamách, rozbor několika reportáží o stejné události, analýza stereotypů v médiích apod.). 

Praktický dopad, užitečnost a potřebnost osvojených znalostí a dovedností si navíc může žák 

ověřit při své každodenní zkušenosti s médii.“ (Mičienka, Jirák, 2006, s. 16) 

 

Kooperace (kooperativní učení) 

 

Nahlédneme-li na výuku z hlediska sociálních vztahů, můžeme tuto organizovat těmito 

třemi způsoby: kompetitivním, individuálním nebo kooperativním8. Při výuce mediální výchovy 

je kladen důraz právě na kooperativní uspořádání výuky, které je založeno na principu spolupráce 

při dosahování cílů. Kooperativní vyučování staví na pojmech: sdílení, spolupráce, pomoc, 

podpora. Díky principům kooperace, které si mohou žáci ve škole osvojit při kooperativní výuce, 

budou lépe vybaveni pro soukromý i profesní život, pro život odehrávající se ve spolupracující 

skupině (Kasíková, 1997). Mohli bychom zde dále argumentovat oprávněností požadavku 

zařazení kooperativní výuky i do ostatních vzdělávacích a výchovných předmětů, nejen do 

mediální výchovy, to bychom se ovšem příliš odklonili od tématu této práce. 

 

Často můžeme slyšet názor, že kooperativní výuka odpovídá skupinové práci 

(skupinovému vyučování). Tato představa je ovšem mylná. Pokud učitel při výuce vytváří 

skupiny žáků, není to zárukou toho, že v této skupině bude docházet ke spolupráci. Může jít jen o 

organizační podobu výuky (skupinové vyučování), které lze použít namísto nejběžnější formy 

výuky, tj. frontálního vyučování, nebo naopak namísto méně frekventované formy výuky, tj. 

individuálního vyučování. Rozdělení žáků do skupin k uskutečnění kooperativního učení nestačí. 

Abychom učení mohli s jistotou označit jako kooperativní, musí být splněno pět základních 

znaků: 1. pozitivní vzájemná závislost, 2. interakce tváří v tvář, 3. osobní odpovědnost, 4. užití 

interpersonálních a skupinových dovedností, 5. reflexe skupinové činnosti (Kasíková, 1997, s. 39-

40). 

                                                                                                                                                         
organizací, novinářů, pro stránky školní třídy nebo školní časopis apod. Blog je jednou z nejjednodušších možností 
publikování textů, obrázků, hudby a videí na internetu. Existuje mnoho poskytovatelů této služby (Broklová et al., 2008, s. 
88). 
8 Podrobněji je možno tuto problematiku nastudovat v publikaci Pedagogika pro učitele (H. Kasíková, 2007, s. 183). 
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Za centrální rys kooperativního učení lze označit pozitivní vzájemnou závislost, která 

spočívá v „propojení činností žáků tak, že nemohou jako jednotlivci v úkolu uspět, pokud 

neuspějí všichni jako celek“ (Kasíková, 2007, s. 184). Na společné cestě při dosahování 

společného cíle jsou výsledky jedince podporovány činností celé skupiny (žáků) a celá skupina 

profituje z činnosti jednotlivce. Učitel musí plánovat výuku s ohledem na výše uvedené 

komponenty kooperativního učení. Opomenutím třeba jen jednoho z nich při realizaci vyučování 

by mohlo dojít k oslabení účinnosti kooperativního učení. 

 

Při kooperativním učením se výrazně mění role učitele, tak jak ji známe z tradiční školy. 

„Proti učiteli, který se pohybuje ponejvíce před tabulí, sedí masa žáků. Učitel jim vykládá, 

vyvolává je v lavicích, vyvolává je před tabuli, kontroluje, do jaké míry si vštípili předložené 

učivo.“ (Kasíková, 1997, s. 25) Učitel vystupuje při kooperativním učení v roli „manažera“ či 

„konzultanta“. Je tím, kdo usnadňuje, umožňuje a podporuje společnou práci žáků.  

 

Další (avšak neméně podstatný) rozdíl mezi tradičním modelem výuky (založeném na 

transmisivním vyučování) a kooperativním uspořádáním výuky spočívá v podobě interakce mezi 

účastníky vyučovacího procesu. Transmisivní vyučování je založeno na interakci učitel – žák (tato 

podoba je pro transmisi nejpřirozenější a zároveň nejefektivnější), naopak při kooperativním učení 

dochází k cílevědomému podporování interakcí mezi žáky samými (interakce žák – žák). 

„…výzkumy upozorňují na tento typ interakce jako na podstatný element v rozvoji dětské 

osobnosti po stránce kognitivní i socializační: dítě se učí vědomostem, dovednostem, hodnotám i 

postojům, které nemůže získat od dospělých nebo je cesta jejich získání prostřednictvím 

dospělých komplikovanější (vliv na vzdělávací aspirace žáků, rozvoj základny sebepochopení, 

autonomie atd.)“ (Kasíková, 2007, s. 185). 

 

Průřezovost 

 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) vymezují základní vzdělávací oblasti (Člověk a 

zdraví, Člověka a příroda atd.), které jsou dále rozděleny do vzdělávacích oborů (např. vzdělávací 
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oblast Člověk a zdraví se skládá ze dvou oborů: výchova ke zdraví a tělesná výchova). Vedle 

vzdělávacích oblastí a oborů jsou v RVP obsažena ještě tzv. průřezová témata. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole 3 jedním z šesti stávajících průřezových témat je právě mediální výchova. 

 

Průřezové téma v sobě nese potenciál k propojení jednotlivých výchovných a 

vzdělávacích předmětů, resp. vzdělávacích oblastí. „Jejich ‚průřezovost‘ spočívá v naznačení 

společných míst (okruhů, námětů, činností) ve výchově a vzdělávání žáků, která jsou vhodná pro 

vytváření obecnějších postojů žáků k sobě samým, k ostatním lidem, přírodě a praktickému 

životu“ (Mičienka, Jirák, 2006). 

 

Propojit tématické okruhy mediální výchovy je možné téměř  se všemi vzdělávacími 

oblastmi RVP. Společné body styku lze nalézt nejen ve vyučovacích předmětech z okruhů 

„Člověk a společnost“ a „Jazyk a jazyková komunikace“, i když tyto k tomu přímo vybízejí. „V 

oblasti Člověk a společnost zejména tím, že média se jako sociální instituce podílejí na utváření 

podob a hodnot moderní doby. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se 

týká zejména kritické analýzy existujících textů“ (Mičienka, Jirák, 2006). O začlenění mediální 

výchovy do mnoha stávajících vzdělávacích a výchovných předmětů usilují i autoři další 

metodické příručky Média tvořivě (2008). Jako jeden z důvodů, k čemu má „jejich“ příručka 

sloužit, uvádějí: „…měla by rozptýlit častou představu pedagogů, že ‚mediálka‘ patří hlavně do 

češtiny a ‚počítačů‘“. V příručce jsou odkrývány souvislosti a vazby mezi mediální výchovou a 

jiným vyučovacím předmětem (fyzikou, zeměpisem apod.). Obsahem jsou také konkrétní aktivity 

do vyučování nesoucí společná témata mediální výchovy a dalšího vzdělávacího nebo 

výchovného předmětu. 

 

Mediální výchova jakožto průřezové téma má mnohé vazby i na další průřezová témata 

RVP: na Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu demokratického občana a na Multikulturní 

výchovu. 

 

Výše uvedené principy (pedagogický konstruktivismus, kritické myšlení, spontánní učení, 

kooperace a průřezovost) by měly tak, jak zde byly uvedeny a ve stručnosti popsány, posloužit 
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k vytvoření rámcové představy o základech metodiky mediální výchovy. Toto pojetí bylo 

převzato od autorů projektu a metodické příručky Rozumět médiím. S takto pojatou metodikou 

byli seznamováni i pedagogové, kteří absolvovali školení či prezentace organizované v rámci 

jmenovaného projektu. 

 

4.3 Receptivní a produktivní postup 

 

Dalším příspěvkem k výstavbě metodiky mediální výchovy je vymezení postupů, kterými lze 

kompetenci zvanou mediální gramotnost nabývat. Z didaktického hlediska lze k mediální 

gramotnosti, tedy k osvojení základních poznatků o médiích a jejich fungování ve společnosti, 

dospívat dvojí cestou: 

 

1. receptivním postupem, tedy kritickou interpretací reálně existujících médií 

2. produktivním postupem, tedy vlastní mediální produkcí (např. tvorba školního časopisu či 

provozování školního rozhlasu) 

 

Podívejme se na stručný výpis konkrétních činností, které se skrývají pod výše uvedenými 

postupy (Mičienka, Jirák, 2006): 

 

Receptivní činnosti se soustřeďují na nakládání s projevy stávající masově mediální produkce.  

Jde například o tyto činnosti: 

 

� kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

� interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

� pozorování stavby mediálních sdělení 

� vnímání autora mediálních sdělení 

� sledování vlivu médií 

� sledování fungování médií 
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Produktivní činnosti se soustřeďují na vytváření jednoduchých sdělení určených pro média a 

sestavování vlastní mediální produkce. Jde například o tyto činnosti: 

 

� organizace práce ve školním médiu (časopise, rozhlase, internetové stránce, blogu) 

� příprava vlastních příspěvků 

� redigování příspěvků druhých 

� reprezentace školního média před školní i mimoškolní veřejností 

 

K naplňování hlavních cílů mediální výchovy lze použít jak receptivní, tak produktivní 

přístup. Jako ideální se předpokládá cesta, kdy se oba přístupy vhodně kombinují a doplňují 

(Wolák, 2006) Při použití receptivních i produktivních činností, které se mohou vzájemně 

doplňovat, může být výuka mediální výchovy pestrá, praktická a aktivizující. S tímto potenciálem 

mohou žáci i jejich učitel snáze směřovat k dosažení vytyčených výchovných a vzdělávacích cílů.  

 

Při seminářích Média tvořivě, které byly pořádány pro budoucí učitele mediální výchovy, se 

osvědčil následující postup: účastníci kurzu se nejprve pokoušeli o vlastní mediální tvorbu, tedy 

praktické využití nejrůznějších mediálních vynálezů. Praktická činnost posílila nejen jejich 

znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních a informačních technologiích, ale vedla                   

i k uvědomění si možností využití i zneužití médií. „Médium samotné nemanipuluje skutečnost. 

Může ji do značné míry zkreslovat: televizní studio například na obrazovce vypadá zpravidla lépe 

než ve skutečnosti, zrovna tak přírodní katastrofy a války. Důležitý je člověk, který médium 

ovládá, významná jsou etická pravidla, která si stanoví a dodržuje“ (Broklová et al., 2008, s. 7). 

Předpokládáme, že stejný postup, který se osvědčil při zmiňovaných seminářích pro učitele, by 

mohl být aplikován na výuku mediální výchovy v českých školách. 
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5. METODY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 

  

Předmětem této kapitoly jsou vyučovací metody, jež lze doporučit všem učitelům, kteří se 

chtějí zabývat tématem mediálního vzdělávání. „V didaktice pod pojmem vyučovací metoda 

chápeme způsoby záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným 

cílům“ (Skalková, 2007, s. 181). V konkrétním vyučovacím procesu se používají různé vyučovací 

metody paralelně a vzájemně se propojují. Za neefektivní lze označit jednostranné používání 

metod (např. v českém jazyce jen metod slovních a ve fyzice jen metod praktických). Při 

plánování vyučování se učitel rozhoduje o uplatnění nejvhodnějších metod. Hlavními kritérii při 

výběru metod jsou: cíl vyučovací jednotky, charakter obsahu učiva a jeho analýza, předpokládaný 

charakter procesu učení žáků, znalosti žáků a konkrétní situace i osobní zkušenosti učitele 

(Skalková, 2007, s. 185-186). 

 

S přihlédnutím k obsahu předchozí kapitoly jistě nikoho nepřekvapí, že v „mediálce“ si 

s výkladem jako převažující vyučující metodou nemůžeme vystačit. Mediální výchova svým 

charakterem přímo vybízí k uplatnění širokého spektra vyučovacích metod, které aktivizují 

kognitivní funkce žáků, rozvíjejí jejich psychické procesy a současně vedou ke zhodnocení osobní 

zkušenosti žáků. 

 

V hodinách mediální výchovy se osvědčují jako užitečné (tj. k cílům mediální výchovy 

vedoucí) především tyto metody (volně převzato z metodické příručky Rozumět médiím, 2006): 

 

Analýza textu 

 

Tuto metodu můžeme zařadit mezi metody slovní, konkrétně do kategorie metod, při 

kterých se pracuje s učebnicí, knihou, textovým materiálem. Aktivity založené na této metodě by 

se měly v hodinách mediální výchovy vyskytovat poměrně často, neboť jedním z hlavních cílů 

mediální výchovy je snaha žákům „přiblížit, jak fungují mediální texty“ (Jirák, 2006). 
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Podstatou metody je provedení kritické analýzy mediálního textu (článku, zprávy) nebo 

ukázky (reklamy, reportáže apod.). Napomáhá žákům učit se číst, analyzovat a zpochybňovat 

mediální sdělení. Vede žáky k zamyšlení nad tím, zda sdělení není jednostranné, nevyvážené, 

zkreslené, skandální apod. Vybízí ke kladení si otázek o smyslu, záměru a objektivitě článku či 

zpravodajské relace. Analyzovat text napomáhá především diskuse, ve které zaznívají různé 

pohledy na stejný mediální materiál. 

 

Vhodným pomocníkem učitele i žáků při analýze textu jsou pracovní listy, které obsahují 

návodné otázky nebo upozornění, jakým směrem mají žáci zaměřit svoji pozornost. 

Příklad metody – viz příloha č. 1  

 

Diskuse 

 

Tato dialogická metoda v praxi probíhá jako volně plynoucí konverzace, při níž žáci 

vyjadřují své myšlenky a názory, a zároveň mají možnost vyslechnout stanoviska ostatních 

účastníků diskuse. Žáci se použitím této metody učí vidět problém z jiného úhlu pohledu než je 

jejich vlastní, učí se samostatně rozhodovat, prezentovat i obhajovat své postoje a názory. Diskuse 

mohou vést k rozvoji a upevnění sociálních dovedností jako jsou např. schopnost empatie, 

konstruktivní řešení konfliktů, vyjadřování nesouhlasu taktně a zdvořile, konstruktivní 

argumentace apod. V neposlední řadě diskuse podporuje i rozvoj komunikativních dovedností 

žáků.  

 

Z didaktického hlediska je vhodné užít diskuse v těchto situacích (Petty, 1996, s. 165): 

 

� Jestliže se vyučující potřebuje seznámit s názory a zkušenostmi žáků nebo pokud jsou tyto 

názory a zkušenosti cenné a zajímavé pro ostatní. 

� Jestliže se téma týká spíše hodnot, postojů a pocitů než výlučně faktických znalostí. 

� V případech, kdy je třeba, aby se žáci naučili utvářet si vlastní názory a posuzovat názory 

ostatních. 
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Podle G. Pettyho učitel použitím diskuse jako vyučovací metody vlastně žákům sděluje, že si 

váží jejich zkušeností a zajímá ho jejich pohled na věc. Naopak přednáškou vedenou metodou 

výkladu může učitel dávat třídě skrytě najevo, že žáci nevědí o tématu nic, co by stálo za řeč. 

 

Pokud nahlédneme na diskusi jako na metodu využívanou při kooperativním uspořádání 

výuky, zjistíme, že diskuse zde „probíhá ve větší nebo menší skupině, s občasnou účastí učitele 

nebo bez něho. Účelem může být interpretace něčeho, co není jednoznačné (obraz, báseň atp.), 

sdílení zkušenosti, idejí a osvětlování názorů, přesvědčení na otázku společného zájmu“ 

(Kasíková, 1997, s. 53). 

 

G. Petty upozorňuje na skutečnost, že diskuse má velmi často podobu „pingpongového 

utkání“, které probíhá následovně: učitel – žák – učitel – žák – učitel … V ideálním případě by 

však mělo být těžiště komunikace při diskusi položeno v rovině žák – žák. Kooperativní škola, jak 

bylo výše naznačeno, poskytuje žákům příležitost vést dialog ve vyučování nejen s učitelem, ale 

také se spolužáky. 

 

Ačkoli bylo výše uvedeno, že diskuse znamená volně plynoucí konverzaci, není tomu úplně 

tak. Při použití této metody je nezbytné věnovat velkou pozornost přípravě a řízení diskuse.  Níže 

jsou uvedeny některé didaktické požadavky na diskusi řízenou učitelem (Vališová, 2007, s. 200 –

201): 

 

� Učitel zvažuje cíl každé diskuse (stále by měl být respektován obecně stanovený cíl 

vyučovací hodiny). 

� Učitel se snaží o udržení logické, tématické linie probíhající diskuse. 

� Učitel ponechává žákům čas na přemýšlení o odpovědi. 

� Učitel přímými otázkami aktivizuje i ty, kteří se diskuse zatím neúčastní. 

� Na závěr by nemělo chybět shrnutí diskuse. 

 

Před započetím rozhovoru je vhodné si společně s žáky zopakovat pravidla vedení diskuse, 

která mohou vypadat např. takto: vzájemně si nasloucháme a „neskáčeme“ si do řeči; vždy mluví 
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jen jeden; každý dává prostor k promluvě i ostatním a nemluví tudíž příliš dlouho; názorům 

druhého se neposmíváme; kritizuje se názor, nikoliv osoba apod. Na dodržování pravidel diskuse 

by měl učitel i žáci trvat, neboť úzce souvisí s tím, co nazýváme pozitivním klima třídy. Z. Kolář 

zdůrazňuje následující: „Aby mohl ve výuce probíhat dialog, aby bylo prostředí podnětově 

bohaté, otevřené a bezpečné, měl by učitel i žáci (žákům v tomto smyslu musí učitel významně 

pomáhat) usilovat o vytváření a udržení pozitivního klimatu ve třídě. Třídní klima chápeme ve 

smyslu stabilního stavu sociálního ovzduší, které je vytvářeno všemi zúčastněnými subjekty“ 

(Kolář, Šikulová, 2007, s. 40). 

 

V hodinách mediálních výchovy lze metodu diskuse využívat vskutku hojně. Námětů na 

diskusi můžeme nacházet nepřeberné množství – názor na kontroverzní internetovou kampaň, 

reklamní příběh, reality show, názor na objektivitu zpravodajství v televizi, rozhlasu či tisku, 

vztah žáků k časopisům pro mládež, zkušenosti žáků s chatováním apod. 

Příklad metody – viz příloha č. 2 

 

Strukturovaná diskuse (deliberace) 

 

V lekcích mediální výchovy se může osvědčit i využití další varianty diskusních metod, 

tzv. strukturované diskuse. Základem této formy diskuse je scénář, podle kterého učitel v průběhu 

lekce krok po kroku postupuje. Východiskem diskuse je text (nejlépe) o kontroverzním tématu. 

V dalším kroku rozdělí učitel žáky do skupin; části žáků uloží, aby hledali argumenty pro podporu 

určitého stanoviska, části žáků, aby naopak stanovisko vyvraceli a hledali protiargumenty. 

Následně jsou argumenty pro  i proti prezentovány před celou třídou. V závěrečné diskusi se celá 

třída snaží o dosažení konsensu ve formulování názorů na výchozí téma. 

Příklad metody – viz příloha č. 3  

 

Brainstorming 

 

Jedná se o dialogickou metodu založenou na principu „brainstormingu“ (mozkové 

vichřice, burzy nápadů), který spočívá ve volné tvorbě a současně velké produkci nápadů, 
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asociací, postřehů k nastolenému problému, pojmu apod. Kvalita či reálnost nápadů nejsou 

ostatními žáky ani učitelem hodnoceny, pouze se zaznamenávají. V další fázi probíhá diskuse                      

o nápadech; dochází k jejich třídění, vyhodnocení a závěrečnému shrnutí. Jednou z forem 

brainstormingu je brainwriting - nápady jsou zapisovány na lístky (Vališová, 2007, s. 202 – 203). 

 

Tato metoda pomáhá nalézt různá řešení pro nejrůznější typy problémů. Navíc zařazením 

této metody do výuky podporujete žáky k využití vlastní představivosti a kreativity. G. Petty 

uvádí ve své knize Moderní vyučování jednu praktickou poznámku k užití brainstormingu ve 

výuce: „Jestliže budete užívat brainstormingu poprvé, musíte jeho filozofii vysvětlit velmi 

pečlivě, přičemž vám pomůže, když jej s žáky nejprve provedete jen cvičně. Požádejte třídu, aby 

se snažila přijít na co nejvíce způsobů použití cihly. Zprvu vám ji budou žáci nabízet jako 

‚zarážku dveří‘ či ‚podpěru pro poličky‘. Až se začnou ozývat návrhy typu ‚vysklívač oken‘ a 

‚anestetikum‘, budete vědět, že žáci podstatu věci pochopili.“ 

Příklad metody – viz příloha č. 4 

 

Škálování (názorová škála) 

 

Za škálováním se skrývá specifický druh diskuse, tedy metoda dialogická. Škálování 

(neboli názorová škála) je autory metodické příručky Rozumět médiím charakterizováno jako 

„Metoda vhodná při diskusi o kontroverzních tématech. Žáci se v ní seznámí s postoji nebo 

přístupy ostatních ke sporné otázce. Jejich úkolem je vyjádřit svůj postoj umístěním do místa na 

škále, které se nejvíce blíží jejich vlastnímu názoru. Pro tuto metodu jsou vhodná kontroverzní 

témata, jež se vyznačují protikladnými (extrémními) pozicemi“. 

Příklad metody – viz příloha č. 5  

 

Výše uvedené vyučovací metody považují za osvědčené v oblasti mediálního vzdělávání 

tvůrci metodické příručky Rozumět médiím. Zde si dovolíme jejich výčet rozšířit o dvě další 

metody, které by měly mít v hodinách mediální výchovy své pevné místo. Jde o metodu 

demonstrace, při níž jsou využity různé názorné pomůcky statického charakteru (fotografie, 
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schémata, grafy) nebo dynamického charakteru (film, audio záznam) a metodu práce s kamerou, 

fotoaparátem, apod. čili metodu praktických činností žáků. 
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6. METODICKÁ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY 

 

Se zavádění mediální výchovy do českých škol přirozeně vzniká i potřeba dostatečného 

množství vyškolených učitelů. Na učitele je kladen požadavek, aby vyučoval předmět, pro který 

nezískal aprobaci, jinými slovy nebyl na výuku tohoto předmětu několik let systematicky 

připravován. Navíc se jedná o předmět mezioborový, tudíž může být v „lepším“ případě vyučován 

jako samostatný předmět či realizován jako projekt, v „horším“ případě by mělo být průřezové 

téma začleněno do stávajícího předmětu/ů. Právě této průřezovosti, kterou přinesla školská 

reforma, se učitelé obávají nejvíce. Z úst učitelů, se kterými se setkávám, jsem slyšela názory typu 

„Mediální výchova nám ubírá čas, který potřebujeme k realizaci cílů ostatních předmětů; 

Mediální výchova se nedá do výuky ‚mého‘ předmětu začlenit.“. Někteří učitelé mohou jako další 

překážku ve výuce mediální výchovy považovat nároky na jejich znalosti a dovednosti v oblasti 

informačních a komunikačních technologiích, nebo požadavek na použití jiných vyučovacích 

metod, než na které byli doposud zvyklí.  

 

Z výše naznačeného vyplývá, že kvalitní příprava učitelů je nezbytnou podmínkou pro 

úspěšné zavedení nového tématu do českého školství. 

 

Jaká je současná situace, pokud jde o přípravu pedagogů v oblasti mediální výchovy? Na 

potřebu dalšího vzdělávání učitelů začínají v posledních letech reagovat pedagogické fakulty 

(otvírají semináře zabývající se mediální problematikou), pedagogická centra (v rámci dalšího 

vzdělávání poskytují kurzy mediální výchovy), odborná pracoviště (zpracováváním koncepce 

mediální výchovy v ČR a pořádáním kurzů pro učitele se dlouhodobě zabývá především Centrum 

mediálních studií CEMES při FSV UK) a další organizace (nabídka kurzů pro učitele přichází i od 

řady občanských sdružení, nadací či obecně prospěšných společností). Ačkoli se může zdát, že      

o kurzy mediální výchovy není v Čechách nouze, odborníci z oblasti mediálních studií hodnotí 

aktuální situaci následovně: „Příprava učitelů však není dostatečná a jednotná: pedagogům se 

dostávají často velmi rozdílné informace  o tom, co je předmětem mediální výchovy, mnohdy je 

tato výchova  mylně spojována jen s výukou pomocí médií, jindy je zaměňována s kurzy tvůrčího 



36 

 

psaní. Zahraniční zkušenosti svědčí o tom, že potrvá ještě dlouhou dobu, než budou mít učitelé 

dané nástroje k dispozici“ (Wolák, Jirák, 2006). 

 

6.1 Projekty a programy nestátních organizací 

 

Bylo by zajisté zajímavé zmapovat aktivity všech institucí, které se přípravou učitelů 

v oblasti mediální výchovy zabývají. To však přesahuje možnosti této práce. Zúžíme tedy 

poněkud náš pohled a zaměříme se pouze na projekty a programy realizované nestátními 

organizacemi, které si kladou za cíl zvýšení mediální gramotnosti českých pedagogů i jejich žáků 

a studentů. Mezi dominantní projekty a programy nabízející další vzdělávání pedagogů můžeme 

v současné době řadit tyto: EduArt, Média tvořivě, Mediální výchova, Rozumět médiím, 

vzdělávací program Varianty a program Jeden svět na školách. 

 

6.1.1 Projekt EduArt 

 

Projekt EduArt vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Evropského sociálního fondu. Cílem projektu i stejnojmenného občanského sdružení, 

kterým je EduArt realizován, je podpořit rozvoj tvořivosti žáků a pedagogů ve školním 

vyučování. Ačkoliv se EduArt primárně nezaměřuje na vzdělávání v oblasti mediální výchovy, 

aktivity projektu korelují s požadavkem na rozvoj tvořivosti, který prostupuje celým Rámcovým 

vzdělávacím programem, průřezové téma mediální výchovy nevyjímaje. K mediální výchově se 

váže především snaha organizátorů zvyšovat znalosti a dovednosti dětí a učitelů v práci 

s informačními a komunikačními technologiemi, včetně používání různých grafických metod a 

interaktivních aplikací ve výuce. Podpora zavádění tvořivé výuky do českých škol spočívá (kromě 

pořádání vzdělávacích kurzů pro pedagogy) především  v možnosti metodické podpory pedagogů, 

v odborných konzultacích při realizaci vlastních projektů školy, v možnosti společné analýzy 

školního vzdělávacího plánu dané školy s ohledem na rozvoj tvořivosti nebo v příležitosti využít 

připravené metodické materiály (více na WWW http://www.eduart.cz/). 
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6.1.2 Média tvořivě 

 

Média tvořivě je název projektu, který realizuje občanské sdružení Aisis. Na financování 

aktivit projektu se podílí Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet 

hlavního města Prahy. Partnerskou organizací je ZŠ Táborská v Praze. Hlavním cílem 

organizátorů projektu je zajišťování didaktické podpory učitelům mediální výchovy a podpora 

redakcí školních časopisů. Mezi hlavní aktivity projektu, které jsou určeny učitelům 2. stupně ZŠ 

a SŠ, patří semináře Mediální tvorby, semináře Tvorby školního časopisu pro školní redakce, 

překlad a úprava anglických publikací k výuce mediální výchovy. Jak název Média tvořivě 

napovídá, projekt se zabývá především produktivním přístupem k mediální výchově (koncept 

Learning by doing), což znamená, že účastník získává zkušenosti s médii z pozice jejich tvůrců 

(více na WWW http://www.mediatvorive.cz/).  

 

Jedním z výstupů projektu Média tvořivě je stejnojmenná metodická příručka mediální 

výchovy pro učitele. O této příručce bude podrobněji pojednáno – viz str. 53-54. 

 

6.1.3 Mediální výchova 

 

Za projektem Mediální výchova stojí obecně prospěšná společnost JuniorMedia Society, 

která provozuje v rámci projektu webové stránky www.medialnivychova.cz. Projekt Mediální 

výchova (s podtitulem „Užití multimédií a mediální výchova ve výuce“) zastřešuje celou řadu 

kurzů, školení a seminářů akreditovaných MŠMT, které mají přispět k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti multimediální techniky a mediální výchovy. V nabídce 

školícího střediska JuniorMedia Society nalezneme např. tyto kurzy: Mediální výchova na ZŠ a 

SŠ, Multimediální technika ve výuce, Práce s kamerou a mikrofonem, Střih videozáznamu na 

počítači, Vedení dětí při práci s multimediální technikou, Vedení dětských tvůrčích skupin            

a redakcí.  

 

Projekt byl realizován díky společnému financování z grantu Evropské unie, ze státního 

rozpočtu České republiky a částečně z rozpočtu hlavního města Prahy.  
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Na závěr ještě uveďme, že společnost JuniorMedia Society realizuje i projekty, které se 

věnují mediální tvorbě dětí a mládeže. Mezi tyto projekty patří např. Dětská televize/Junior TV, 

JuniorRadio či JuniorPress (více na WWW http://www.juniormedia.cz/) . 

 

6.1.4 Rozumět médiím 

 

Další projekt na podporu mediální výchovy byl nazván Rozumět médiím – mediální 

výchova pro učitele. Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Partners Czech9, která 

projekt připravila ve spolupráci s celou řadou odborníků z České televize, TV Prima, reklamní 

agentury MARK/BBDO, společnosti Mediaresearch a dalších institucí. Hlavním partnerem celého 

projektu je Centrum pro mediální studia UK FSV. Projekt je financován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

Cílem projektu je dle slov jeho autorů „…aby učitelé získali základní znalosti o fungování 

médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by           

u svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti“. Autoři dále hovoří o svém záměru 

„vytvořit nový vzdělávací systém s interaktivní metodikou, využitelnou na základních a středních 

školách, který učitelé budou moci využít při výuce ve školách, zejména v novém průřezovém 

tématu RVP mediální výchova…“ (více na WWW http://www.rozumetmediim.cz/). 

 

Důležitými výstupy projektu jsou metodická příručka pro učitele mediální výchovy 

obsahující pracovní listy pro žáky a multimediální CD-ROM s ukázkami reklam a dalších 

mediálních produktů. Podrobným popisem metodické příručky, která nese stejný název jako 

projekt sám, se budeme zabývat v kapitole 6.2.1. 

 

Hlavními aktivitami projektu jsou vzdělávací program pro učitele a diskuse ve školách 

s mediálním odborníkem. Vzdělávací program pro učitele je koncipován jako dvě dvoudenní 

školení – úvodní a pokračující. Úvodní školení je věnováno tématům zpravodajství a reklama. 

                                                 
9 PARTNERS CZECH je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let  v oblasti vzdělávacích programů pro 
nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné neziskové organizace. 
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Účastníci školení se zabývají především analýzou zpravodajství a rozborem přesvědčovacích 

technik využívaných v reklamě. Pokračující školení je primárně určeno učitelům, kteří již 

v nějaké podobě mediální výchovu vyučují. V průběhu školení se učitelé blíže seznamují s tématy 

zábava a marketing médií. Jelikož jde o školení pokračující, které počítá s jistou zkušeností 

učitelů s výukou mediální výchovy, jsou tito vyzváni k výměně aktivit a námětů, které ve své 

dosavadní praxi realizovali. 

 

Den mediální výchovy, jak společnost Partners Czech nazývá jednodenní setkání se 

studenty    a učiteli na téma mediální výchovy přímo ve škole, je další aktivitou projektu Rozumět 

médiím. Tato setkání jsou organizována na základě poptávky škol a jejich cílem je 

„zprostředkovat žákům informace o některých aspektech fungování médií a také prezentovat 

učitelům základní informace o cílech mediální výchovy a možné metodické principy při realizaci 

tohoto průřezového tématu“ (více na WWW http://www.rozumetmediim.cz/). Tyto diskuse 

mohou být pro žáky vhodným doplňkem k výuce mediální výchovy, a zároveň motivací k další 

práci pro učitele (nejen) mediální výchovy. 

 

6.1.5 Varianty a Jeden svět na školách 

 

Vzdělávací program Varianty je realizován obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. 

Tvůrci programu si vytyčili náročný cíl: „Program varianty chce přispívat k rozvoji svobodného   

a zodpovědného jednotlivce, který se orientuje v současném světě, otevřeně a kritický přistupuje 

k informacím a názorům a pozitivně ovlivňuje život společnosti a prostředí, ve kterém žije“ (více 

na WWW http://www.varianty.cz/). Tento cíl se program Varianty snaží naplňovat zejména tím, 

že všestranně podporuje zavádění průřezových témat, které přináší kurikulární reforma, do 

českého školství. Vedle mediální výchovy se zaměřuje nejvíce na interkulturní vzdělávání            

a globální rozvojové vzdělávání. 

 

Na webových stránkách programu jsou nabízeny aktuálně pořádané kurzy nejen pro 

pedagogy, ale např. i pro studenty VŠ, sociální pracovníky, pracovníky veřejné správy a 
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samosprávy a další zájemce. Tyto webové stránky rovněž obsahují nejrůznější materiály, které je 

možné použít ve výuce či pro další vzdělávání: publikace, metodické listy, texty, články a další. 

 

Vzdělávací program Varianty je úzce propojen s dalšími vzdělávacími aktivitami 

společnosti Člověk v tísni. Z těchto aktivit se pro naše účely zmíníme o programu Jeden svět na 

školách. „Cílem programu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších 

audiovisuálních materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a 

interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, 

vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci“. V rámci mediální výchovy 

tvůrci programu chtějí u žáků či studentů „posilovat jejich schopnost kritického nadhledu vůči 

každodennímu mediálnímu působení a pěstovat v nich dovednosti pro přirozené rozkrývání 

manipulačních tendencí, kterým byli, jsou a budou každodenně vystavováni“ (více na WWW 

<http://www.jedensvetnaskolach.cz/>). 

 

Součástí programu Jeden svět na školách je podpora pedagogů prostřednictvím seminářů a 

didaktických materiálů. Semináře pro pedagogy, které jsou akreditované MŠMT, jsou založeny na 

práci s dokumentárním filmem ve výuce. Cílem těchto seminářů je představit pedagogům metody 

práce s dokumentárním filmem takovým způsobem, aby byli schopni uvedenou problematiku 

integrovat do vlastní výuky, to vše s použitím souboru podpůrných výukových materiálů. 

 

Program Jeden svět na školách školám dále nabízí didaktické sady tvořené jednotlivými 

dokumentárními filmy a dalšími audiovizuálními materiály. Většina těchto didaktických sad je 

doplněna příručkou, která obsahuje synopse jednotlivých filmů, konkrétní aktivity do výuky, 

otázky a odpovědi k tématům, v neposlední řadě pak rady a doporučení pro práci 

s dokumentárním filmem ve výuce. V této práci se budeme podrobněji zabývat sadou nazvanou 

Být v obraze, s podtitulem mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků. 
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6.2 Přehled metodických příruček dostupných v českém prostředí 

 

S ohledem na skutečnost, že mediální výchova je v českém školství stále ve fázi zavádění, 

považujeme za klíčovou oblast přípravy pedagogů jejich metodickou podporu. Metodické 

podpoře věnuje poměrně velký prostor metodický portál RVP (více na WWW 

http://www.rvp.cz/), kde nalezneme metodické materiály k jednotlivým oborům prakticky 

rozřazeny do 4 sekcí: teoretický příspěvek, praktický námět, digitální učební materiály, 

zajímavosti a odkazy. Veškeré příspěvky praktické i teoretické povahy, ukázky, náměty, odborné 

články, metodická doporučení, doporučená literatura apod. by měly sloužit učitelům                     

k efektivnímu plánování i realizování vzdělávacích činností, a to vše v souladu s požadavky RVP. 

 

Metodické podpoře pedagogů k výuce mediální výchovy se věnuje i řada publikací, které 

většinou vznikly jako přirozený výstup z výše uvedených projektů. Metodické materiály, které 

jsou předmětem této podkapitoly, budeme souhrnně nazývat metodické příručky nebo příručky 

pro učitele, neboť tak byly ve většině případů označeny svými autory. Ve skutečnosti se však 

jedná o jakési didaktické a metodické sady, které obsahují nejen metodickou příručku10, ale jsou 

doplněny i multimediálním CD-ROMem, případně DVD.  

 

Za nejzásadnější metodické příručky mediální výchovy publikované v českém jazyce lze 

označit tyto: Rozumět médiím, Média tvořivě, Být v obraze a Příručka příkladů dobré praxe. 

 

6.2.1 Metodická příručka Rozumět médiím 

 

Metodická příručka Rozumět médiím – základy mediální výchovy pro učitele, která 

vznikla v rámci stejnojmenného projektu, byla vydána společností Partners Czech, o.p.s. 

v polovině dubna roku 2006. Za vznikem publikace stojí kolektiv autorů v čele s vedoucím 

projektu PhDr. Markem Mičienkou a odborným garantem Prof. PhDr. Janem Jirákem, Ph.D. 

                                                 
10 Podle Pedagogického slovníku je za metodickou příručku považována „součást pomocných materiálů pro učitele, návod, 
jak pracovat se žáky v určitém předmětu nebo ročníku (ročnících), s učebnicí, s vyučovacími prostředky nebo učebními 
pomůckami (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 130). 
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Obsah metodické příručky je rozdělen na úvod a osm kapitol, které představují hlavní 

oblasti mediální výchovy (masová média, zpravodajství, stereotypy v médiích, regulace a 

autoregulace médií, média a zábava, média a politika, média a marketing, reklama). Jednotlivé 

kapitoly vždy začínají teoretickým pojednáním o daném tématu, následují lekce, aktivity a cvičení 

pro hodiny mediální výchovy. V úvodu každé lekce naleznou učitelé shrnutí tématu, které stručně 

popisuje hlavní obsah dané lekce, dále jsou zde uvedeny hlavní cíle lekce a provázání tématu 

lekce s cíli v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP ZV a G. Lekce samotné jsou sestaveny ve 

formě scénářů vyučovacích hodin a jsou doplněny pracovními listy pro žáky. Při přípravě aktivit a 

cvičení usilovali autoři o to, aby v pedagogické praxi docházelo k aktivnímu zapojení žáků. Lekce 

a aktivity v nich obsažené založili tedy autoři na interaktivních hrách, diskusích, cvičeních, 

rozborech textů a mediálních produktů. 

 

Vedle metodické příručky je součástí metodického materiálu multimediální CD-ROM 

obsahující obrazové, zvukové a další materiály pro výuku. Učitelé zde mohou využít 

elektronickou podobu lekcí a aktivit z metodické příručky. V sekci Multimédia naleznou učitelé 

různé ukázky a materiály (reklamy, plakáty, zvukové záznamy, trailery z počítačových her, 

fotografie billboardů, naskenované články apod.), které mohou použít ve svých vyučovacích 

hodinách (více na WWW http://www.rozumetmediim.cz/). 

 

Metodická příručka Rozumět médiím a multimediální CD-ROM byly distribuovány 

učitelům při jejich účasti na dvoudenním školení, o kterém jsme se zmiňovali v podkapitole 6.1.4. 

 

V roce 2007 vyšla v nakladatelství Portál publikace Základy mediální výchovy, která 

navazuje na příručku Rozumět médiím. Tato publikace vzešla opět z autorského kolektivu v čele 

s Markem Mičienkou a Janem Jirákem. „Pro texty, které jsou do knihy Základy mediální výchovy 

zařazeny, se staly východiskem lekce obsažené ve zmíněné příručce Rozumět médiím z roku 

2006. Některé texty byly převzaty téměř bez úprav, většina jich ale byla doplněna či upravena jak 

jednotlivými přispěvateli, tak editory knihy“ (Mičienka, Jirák, 2007, s. 5). Pro účely této práce ale 

postačí, pokud budeme obě výše uvedené metodické příručky považovat za totožný metodický 

materiál, zvláště tehdy, když jej budeme srovnávat s jinými metodickými materiály. 
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6.2.2 Metodická příručka Média tvořivě 

 

Kniha Média tvořivě pro 2. stupeň ZŠ a střední školy – metodická příručka mediální 

výchovy byla vydána v červnu roku 2008 v nakladatelství o.s. Aisis, Kladno. „Jejími autory jsou 

odborní lektoři, kteří vedli kurzy mediální výchovy (v letech 2007 a 2008) pro učitele základních 

a středních škol, ale také učitelé základních, středních i vysokých škol, kteří se snaží o integraci 

cílů mediální výchovy do svých oborů (předmětů) nebo plánují mediální výchovu jako součást 

větších třídních nebo školních projektů“ (Broklová et al., 2008, s. 6). 

 

Tato metodická příručka obsahuje 50 lekcí mediální výchovy pro různé vyučovací 

předměty a další kapitoly. Podívejme se tedy na strukturu příručky podrobněji. Na obecný úvod 

k mediální výchově a kapitole o cílích mediální výchovy navazuje kapitola Společné plánování 

MeV11 v jedné škole, která klade důraz na nutnost propojení cílů mediální výchovy s cíly 

ostatních předmětů. K této kapitole se váže několik aktivit do sborovny, které by měly napomoci 

vzájemné dohodě školního týmu o pojetí průřezového tématu mediální výchova na konkrétní 

škole. 

 

Další obsáhlá kapitola nese název Učíme se o médiích. Zde učitelé naleznou klíčová 

témata mediální výchovy, která souvisí s mediální gramotností v nejužším slova smyslu: vývoj 

médií, média a kýč, interpretační možnosti fotografie, video ve výuce, internet a zábava, reklama 

a propagační mix. Ke každému tématu je zařazena jedna nebo více lekcí (celkem jich kapitola 

obsahuje 20), případně další náměty do vyučovacích hodin. Obdobně jako v příručce Rozumět 

médiím začínají jednotlivé lekce příručky Média tvořivě obecným úvodem, který zajišťuje 

počáteční vhled do tématu, definice pojmů, vysvětlení, proč se daným tématem zabývat 

v souvislosti s mediální výchovou, apod. I zde jsou lekce strukturovány jako scénáře pro 

vyučovací hodinu a jsou doplněny řadou pracovních listů, příloh v podobě článků, výstřižků 

z časopisů, fotografií, odkazů na webové stránky, audio a video materiálů. 

 

                                                 
11 Zkratka MeV = mediální výchova 
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Předposlední a současně nejobsáhlejší kapitola publikace se snaží, jak její název Mediální 

výchova jako součást oboru/předmětu napovídá, ukázat možnosti propojení mediální výchovy 

s dalšími předměty; konkrétně jde o český jazyk a literaturu, dějepis, občanskou nauku, výtvarnou 

výchovu, zeměpis, přírodní vědy a fyziku. Tuto kapitolu tvoří celkem 30 lekcí, které jsou 

strukturovány stejným způsobem jako lekce v kapitole předcházející. 

 

Poslední kapitola příručky je věnována učitelům, kteří chtějí pomáhat žákům s přípravou 

školního časopisu a je pojmenována Školní časopis aneb jak vést redakční tým školního časopisu. 

 

Součástí metodické příručky je CD, na kterém učitelé naleznou přílohy k lekcím (pracovní 

listy, pracovní texty, fotografie, videoukázky) a grafický editor. 

 

6.2.3 Metodická sada Být v obraze 

 

Metodický materiál nazvaný Být v obraze s podtitulem Mediální vzdělávání s využitím 

audiovizuálních prostředků byl vydán v roce 2007 obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. 

Autory této metodické sady jsou Karel Strachota a Jaroslav Valůch, roli odborného konzultanta 

zastával Marek Mičienka.  

 

Sadu Být v obraze tvoří 8 DVD (s více než 10 hodinami audiovizuálního materiálu) a 

metodická příručka. Metodická sada obsahuje 15 lekcí, jejichž textová část je umístěna v příručce 

a audiovizuální část se nachází na DVD. Každá lekce je založena na projekci filmu, resp. na 

projekci ukázek filmu. V úvodu každé lekce naleznou učitelé stručnou anotaci filmu nebo ukázky, 

které tvoří její tematický základ. Lekce se vždy skládá z jedné nebo více aktivit, při nichž je 

využíván potenciál filmu nebo ukázky. 

 

Každá aktivita je strukturována podle následujícího vzoru: uvedení vzdělávacích oborů, do 

kterého lze aktivitu mediální výchovy začlenit (např. český jazyk a literatura, občanský a 

společenskovědní základ, apod.), klíčové okruhy (např. televize, reklama, manipulace, délka 

aktivity, pomůcky (např. tabule či nástěnka, fixy a pracovní list, apod.), cíle aktivity (např. 
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nahlédnout problematiku násilí v médií z různých perspektiv, apod.), postup (podrobný                 

a srozumitelný popis kroků v průběhu aktivity včetně využití audiovizuálního materiálu), reflexe 

(ve většině aktivit probíhá reflexe tématu formou závěrečné diskuse), pracovní listy (jsou součástí 

celé řady aktivit). Záměrem autorů sady bylo vytvořit jednotlivé aktivity tak, aby postup jejich 

realizace byl pro učitele maximálně srozumitelný a praktický. Postup každé aktivity např. jasně 

upozorňuje na místa, v nichž je třeba použít pracovní list či ukázky z DVD.  

 

Autoři metodické sady Být v obraze vymezili 17 klíčových okruhů, které pokrývají 

nejčastější témata ze světa médií. Lekce a aktivity obsažené v sadě vycházejí z těchto klíčových 

okruhů. Jedná se o tyto okruhy: dějiny médií, etika, filmový průmysl, internet, manipulace, 

politika a média, zábava a média, noviny a časopisy, mediální aktivismus, propaganda, regulace 

médií, reklama, stereotypy, televize, vlastnictví médií, zpravodajství. 

 

Sadu Být v obraze její autoři nepovažují za uzavřenou, neboť jsou přesvědčeni, že ve 

světě médií existuje stále mnoho témat, která by si také zasloužila pozornost. Dá se tedy očekávat, 

že se dočkáme pokračování či rozšíření této metodické sady. 

 

6.2.4 Příručka příkladů dobré praxe 

 

Příručku příkladů dobré praxe vydal v roce 2007 Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 

Tato publikace je výstupem projektu Pilot Z, který probíhal v letech 2004 až 2006 na vybraných 

základních školách a byl jedním z prvních projektů uskutečněných za podpory MŠMT a 

spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu. „Jedním z cílů projektu bylo 

vytipovat na těchto školách příklady dobré praxe, autorsky je zpracovat a vydat pro potřeby všech 

učitelů plně organizovaných základních škol v České republice“ (více na WWW 

http://pdpzv.vuppraha.cz/). Autorský kolektiv, který se zpracováním příručky zabýval, tvořili 

učitelé a ředitelé pilotních škol, externí spolupracovníci (odborníci z pedagogických fakult apod.) 

a pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. 
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Co je myšleno „příkladem dobré praxe“? Podle autorů projektu reprezentují příklady 

dobré praxe např. netradiční formy práce, dílčí vyučovací aktivity, školní projekty, nové 

organizační formy výuky, nové způsoby hodnocení žáků a autoevaluačních činností škol, 

možnosti mimovýukových aktivit apod. Jde o konkrétní úspěšnou metodu práce s žáky, vhodný 

námět, který lze využít v životě školy jako celku a zároveň příležitost učit se od jiných škol a 

využívat dobré nápady, které se osvědčily (více na WWW http://pdpzv.vuppraha.cz/). 

 

Příručku příkladů dobré praxe v této kapitole zmiňujeme především proto, že obsahuje 

kromě mnoha inspirativních námětů do nejrůznějších vyučovacích hodin i možnosti zařazení 

průřezových témat do výuky. K mediální výchově se v této příručce vztahují 3 příklady dobré 

praxe. 2 příklady jsou těsně spjaté s tvorbou mediálního sdělení a s prací v realizačním týmu; jde 

o aktivity nazvané Rozhlasové a televizní vysílání a Vytváříme školní časopis aneb Začátky 

mladého novináře. Třetí příklad z praxe nese název Vizuální komunikace a snaží se o propojení 

výtvarné výchovy s výchovou mediální v nově vytvořeném volitelném předmětu. 

 

Příručka příkladů dobré praxe byla vydána ve dvou podobách: zkrácené tištěné a úplné 

digitální (multimediální DVD). Do tištěné příručky, která byla publikována v podobě praktického 

šanonu, bylo zařazeno 27 příkladů dobré praxe z celkového počtu 64 příkladů, které tvoří obsah 

DVD. Multimediální DVD je nedílnou součástí příručky. Tištěná podoba příručky obsahuje také 

omezený počet příloh, zatímco na DVD jsou k dispozici všechny textové, fotografické a filmové 

přílohy. Na DVD byly navíc zařazeny filmové medailony pilotních škol, odkud příklady dobré 

praxe pocházejí.     

  

V této kapitole jsme se zabývali možnostmi dalšího vzdělávání učitelů, jež by mělo 

alespoň částečně zajistit splavné zavádění mediální výchovy do českých škol. Podrobně jsme si 

představili projekty a programy organizované nestátními organizacemi, které vedle řady státních 

institucí - zejména pedagogických fakult českých vysokých škol, ale i fakult jiných vysokých 

škol, např. Katedra mediálních studií FSV UK – pečují o vzdělávání pedagogů v oblasti mediální 

výchovy. Iniciativu v tomto směru ale vyvíjí i řada dalších soukromých společností a organizací, 

které se věnují dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Jejich školení jsou povětšinou 
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akreditována MŠMT. Příkladem za všechny může být vzdělávací společnost HYL s.r.o., která 

nabízí např. kurzy Český jazyk a mediální výchova, Nebojme se mediální výchovy, Využití 

počítače  v mediální výchově (více na WWW http://www.hyl.cz/). 
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7. POROVNÁNÍ METODICKÝCH MATERIÁLŮ 

 

Tak jako jinde, i v oblasti mediální výchovy a jejího zařazení do vyučování se lze setkat 

s řadou protichůdných názorů. Každý kurz, školení či seminář organizovaný na podporu učitelů 

mediální výchovy bude veden jinak a bude pedagogům představovat své vlastní pojetí metodiky, 

principů a přístupů k výuce. Rozdílené pohledy na podobu výuky mediální výchovy jasně 

vyplývají i z metodických materiálů, které byly prezentovány v předchozích kapitolách. K výuce 

mediální výchovy přistupují autoři metodických příruček různě, což se projevuje nejen ve 

způsobu zpracování témat mediální výchovy (tedy v konkrétních lekcích a aktivitách), ale             

i v celkové koncepci metodické příručky. 

 

V této kapitole soustředíme pozornost na porovnání metodických příruček Rozumět 

médiím (kap. 5.2.1), Média tvořivě (kap. 5.2.2) a Být v obraze (kap. 5.2.3), které považujeme 

v českém prostředí za nejpropracovanější a nejucelenější  didaktický materiál, sloužící k podpoře 

výuky mediální výchovy. Pokusili jsme se nahlédnout na daný metodický materiál pohledem 

učitele, který začíná vyučovat mediální výchovu a hledá inspiraci či přímo hotové lekce/aktivity 

do svých hodin. Z tohoto pohledu lze za zásadní považovat: 

- jaký přístup k výuce mediální výchovy autoři jednotlivých příruček zastávají (viz 

kap. 7.1) 

- jak se autoři vypořádali s průřezovostí mediální výchovy (viz kap. 7.2) 

- zdali a v jaké míře je v konkrétních lekcích/aktivitách zastoupena metoda diskuse 

jako jedna z metod výuky, která je v souladu s východisky pedagogického 

konstruktivismu (viz kap. 7.3) 

- jaké věkové skupině jsou lekce/aktivity obsažené v metodických příručkách 

adresovány (viz kap. 7.4).  

 

Jsme si vědomi toho, že tímto porovnáním nevyčerpáme všechna hlediska srovnání 

metodických materiálů. Nicméně námi nabízené a porovnávané čtyři oblasti považujeme za 

dostačující pro výše zmiňované účely, tedy jakožto vodítko pro učitele k výběru metodické 

příručky, jež bude nejblíže jeho představám o výuce. 
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7.1 Přístupy k mediální výchově: kriticko-hermeneutický koncept a koncept 

Learning by doing 

 

Mediální gramotnost, o které bylo pojednáno v podkapitole 3.1, bývá v obecném pojetí 

rozlišena do dvou rozměrů (znalostní a dovednostní složka). Z dvourozměrného pojetí mediální 

gramotnosti vycházejí dva základní přístupy v mediální výchově: kriticko-hermeneutický koncept 

(kriticko-analytický) a koncept Learning by doing. 

      

V pedagogické praxi se uplatnění jednoho či druhého z výše uvedených přístupů promítá 

do dvou typů výuky: dovednostní („dělání“ médií nebo „média hrou“) a kritické (analýza obsahu 

médií a objasnění jejich fungování). V zemích, v jejichž školství je mediální výchova již pevně 

ukotvena, se oba přístupy ve výuce vhodně kombinují a doplňují, ale v jednotlivých zemích jeden 

z přístupů většinou převažuje a určuje charakter mediální výchovy v daném prostředí (Vránková, 

2004).  

 

Ve fejetonu nazvaném Mediální výchova ve světě rozlišuje Jan Jirák obě světové tradice: 

 

Tradice „dělání“ médií (learning by doing) se více dostává ke slovu v USA. Je to dáno 

finanční dostupností technického zázemí a celkovým odklonem amerického školství od učení se 

poznatkům. Tato tradice vychází z představy, že žák/student si osvojí základní potřebné poznatky 

o fungování médií tím, že se podílí na vydávání školního časopisu, popřípadě vysílání školního 

rozhlasu či školní televize. Díky tomu získá představu o faktorech, které ovlivňují podobu 

mediálních výstupů (práce v týmu, práce pod časovým tlakem, nedostatek zdrojů, vnější 

„politické“ tlaky v podobě ředitele školy, sdružení rodičů apod.). 

 

Tradice většího objemu analýzy médií je příznačná spíše pro kontinentální Evropu 

a Skandinávii (ale také Kanadu) a vychází z představy, že žák/student si nejlépe osvojí poznatky 

o fungování médií a naučí se „žít s médii“ rozborem a poznáním opravdových, reálně fungujících 

médií. Kritická analýza se soustřeďuje na rozbory zpravodajství, reklamy, napínavých 
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a milostných příběhů apod. A snaží se odhalit pravidelnosti a mechanismy, které určují jejich 

podobu. K tomu se váže základní poučení o médiích (jakási „sociologie médií") v různých 

historických souvislostech. 

 

Oba zmiňované přístupy (koncept kriticko-hermeneutický a koncept Learning by doing)           

v podstatě korespondují s rozlišením postupů v mediální výchově na receptivní a produktivní, 

které byly popsány v kapitole 4.3, a které jsou uvedeny i v RVP ZV (s. 102 – 103). V RVP G jsou 

oba přístupy rozlišeny oblastí vědomostní a oblastí dovednostní (RVP G, s. 78). 

 

V českém školství se v teoretické rovině setkáváme s tendencí oba přístupy v mediální 

výchově vhodně kombinovat, o čemž svědčí nejen rozdělení mediální výchovy v osnovách RVP 

G na dvě oblasti: vědomostní a dovednostní, ale i slova tvůrců RVP G v kapitole Mediální 

výchova: „Mediální výchova se zaměřuje na to, aby v žácích – pomocí rozborů reálné mediální 

produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků                  

o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě 

nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup“ (RVP 

G, s. 74). 

 

Typickým představitelem konceptu Learning by doing v českém prostředí je metodická 

příručka Média tvořivě, jak již její název napovídá. Lekce, které tato příručka nabízí, jsou 

zaměřeny především na vlastní tvorbu žáků. V kapitolách nazvaných Interpretační možnosti 

fotografie, Video ve výuce, Internet a zábava či Reklama a propagační mix si žáci mohou 

vyzkoušet možnosti využití fotografického snímku v médiích, pořizování videomateriálu              

a následné možnosti jeho zpracování, způsoby komunikace v on-line prostředí internetu, výrobu 

reklamy apod. Tento tvůrčí způsob výuky mediální výchovy se sebou nese požadavky na 

technické vybavení školy. Žáci při tvorbě mediálních obsahů využívají nejrůznější pomůcky          

a techniku jako např. digitální fotoaparát či digitální kameru, PC s grafickým a střihovým 

programem, tiskárnu, DVD přehrávač, CD přehrávač, dataprojektor a další. Autoři lekcí jsou 

přesvědčeni, že „Skutečnými vychovateli v oblasti mediální výchovy se staneme, když jazyky 

médií (foto, video, rozhlas,…), specifické formy a žánry (obrázek, comics, film, reportáž, 
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anketu,…) začneme vnímat jako poměrně samozřejmý komunikační prostředek v každodenní 

školní praxi“ (Broklová et al., 2008, s. 7). Mediální výchova v příručce Média tvořivě klade 

ovšem důraz nejen na mediální tvorbu a technické dovednosti k této činnosti potřebné, ale i na 

nezbytnou analýzu mediálních sdělení. Za převládající však můžeme označit koncept Learning by 

doing, který si autoři při přípravě lekcí v této metodické příručce zvolili. „Tvůrčí přístup vede 

k odmytizování médií, odbožštění těch, kteří v nich vystupují“ (Broklová et al., 2008, s. 7). 

 

V metodické příručce Rozumět médiím se naopak setkáváme s přístupem, který se 

koncentruje převážně na kritickou analýzu mediálních obsahů. V tomto případě jde tedy spíše o 

kriticko-hermeneutický koncept ve výuce mediální výchovy. To naznačují již cíle jednotlivých 

lekcí v této metodické příručce, které můžeme označit za cíle ryze kognitivní. Cíle jsou zpravidla 

formulovány tak, že po skončení lekce má být žák schopen: analyzovat, rozpoznat, posoudit, 

popsat, pojmenovat, vysvětlit, aplikovat, charakterizovat, identifikovat, zdůvodnit, apod. Těchto 

cílů žák nedosahuje prostřednictvím vlastní mediální produkce, ale převážně kritickou interpretací 

mediálních materiálů, tedy např. na základě rozboru video ukázek, rozboru časopisu nebo reklam 

či článků v něm obsažených, rozboru plakátu, bilboardu apod. nebo na základě práce                     

s připravenými pracovními listy. 

 

Kriticko-hermeneutický přístup k mediálnímu vzdělávání vyznávají dle našeho soudu i 

autoři metodické sady Být v obraze. Mediální výuka je zde založena na projekci filmu či ukázky 

filmu. Konkrétní ukázka promítnutá žákům pomocí počítače či DVD přehrávače je následně 

v jednotlivých aktivitách podrobena kritické analýze nebo slouží jako podklad pro započetí 

diskuse na dané téma, případně může být základem pro práci s připravenými pracovními listy. 

Mediální vzdělávání dle autorů sady Být v obraze by mělo v žácích pěstovat „schopnost mediální 

sdělení správně ‚číst‘ a rozkrývat jednotlivé vrstvy, které dané sdělení tvoří“ (Strachota, Valůch, 

2007, s. 9). Cestu k vytvoření této schopnosti autoři sady spatřují v kladení si správných otázek. 

„Učení, trénink a osvojení si schopnosti pokládat si při sledování jakéhokoli mediálního sdělení ty 

‚správné‘ otázky může vést k hlubšímu porozumění toho, jak jsou mediální sdělení vystavěna a za 

jakým účelem“ (Strachota, Valůch, 2007, s. 9). 
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7.2 Průřezovost a její pojetí 

 

O průřezovosti jako o jednom z principů mediální výchovy bylo pojednáno v podkapitole 

4.2. RVP G a RVP ZV zařazují jako závaznou součást vzdělávání průřezová témata s výrazně 

formativními funkcemi. Průřezová témata, tedy i mediální výchova, tvoří povinnou součást 

základního vzdělávání a vzdělávání na gymnáziu. Formy realizace průřezových témat a určení 

časové dotace pro jednotlivé ročníky jsou zcela v kompetenci školy. Realizace průřezových témat 

může nabývat těchto podob: průřezové téma lze integrovat do jiného předmětu/předmětů, je 

možné mu věnovat samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod., průřezové téma se může 

stát i samostatným předmětem v ŠVP. 

 

Průřezové téma mediální výchova uchopili autoři jednotlivých metodických příruček 

odlišným způsobem.  

 

Metodická příručka Rozumět médiím uvádí v každé lekci kategorii „vazba na vzdělávací 

oblasti“, která představuje provázání lekce mediální výchovy s cíli v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech RVP ZV a RVP G. Jde tedy o jakousi nabídku, do jakých vzdělávacích oblastí lze lekci 

integrovat zároveň s uvedením cílů, které mohou být v dané vzdělávací oblasti plněny. Kategorie 

„vazba na vzdělávací oblasti“ konkrétní lekce může mít např. tuto podobu:  

Vazba na vzdělávací oblasti  

(lekce s názvem Jak se pečou koláče, jejímž předmětem je elektronické měření sledovanosti 

televize prostřednictvím peoplemetrů) 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Žák: 

- kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory dat 

- interpretuje tabulky, diagramy a grafy, rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných souborů 

vzhledem k jejich odlišným charakteristikám 
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Uvedení vzdělávacích cílů pro vzdělávací oblasti, se kterými lze lekci mediální výchovy 

vhodně provázat, představuje velkou výzvu pro učitele, kteří se doposud obávali témata mediální 

výchovy do svých předmětů začlenit. Lekce obsažené v mediální příručce Rozumět médiím 

nicméně nabízejí všem učitelům podporu a inspiraci k realizaci mediálního vzdělávání, ať již 

formou tematické integrace do dalších vzdělávacích oblastí, samostatného předmětu, anebo 

kombinací první a druhé varianty. 

 

Tvůrci metodické sady Být v obraze jsou rovněž věrni principu průřezovosti a uvádějí v této 

souvislosti přiléhavé přirovnání: Právě pojem „průřezovost“ velmi vhodně vystihuje také samu 

podstatu mediálního působení – stejně jako prostupují média všemi oblastmi našeho soukromého i 

společenského života, tak by měla mediální výchova prostupovat všemi oblastmi vzdělávacího 

procesu (Strachota, Valůch, 2007, s. 18). Každou aktivitu této sady otevírá kategorie „vzdělávací 

obory“, ve které jsou uvedeny vazby na vhodné vzdělávací obory. Nejčastěji zde nalezneme 

propojení s obory český jazyk a literatura, občanský a společenskovědní základ, informatika a 

informační a komunikační technologie; několik aktivit je možné provázat i s méně 

očekávanými obory jako jsou historie, biologie, výchova ke zdraví a tělesná výchova. Za drobný 

nedostatek považujeme absenci cílů, které mají být sledovány ve vzdělávacích oborech, jimiž 

témata lekcí mediální výchovy prostupují. Autoři metodické sady se omezují pouze na prosté 

vyjmenování oborů vhodných k propojení. Učitelé, kteří se rozhodnou aktivity nabízené 

metodickou sadou Být v obraze zařadit do své výuky, budou tak muset tyto cíle formulovat sami. 

Vyvstává otázka, zda je to od realizace aktivit neodradí. 

 

Třetí metodická příručka Média tvořivě klade na princip „průřezovosti“ zvláštní důraz a jako 

jediná z příruček se zabývá společným plánováním mediální výchovy v jedné škole. Autoři 

příručky předkládají pedagogům pět aktivit do sborovny, jimiž by mohl učitelský sbor včetně 

ředitele školy „dospět k celoškolnímu plánování a takovému pojetí mediální výchovy, která by 

nebyla jen koníčkem jednoho (několika) učitelů, ale vědomým rozvíjením mediální gramotnosti 

v celé škole“ (Broklová et al., 2008, s. 17). 
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Mediální výchova jako součást oboru/předmětu je název oddílu, který tvoří v příručce Média 

tvořivě nejobsáhlejší část. Jednotliví autoři se v sedmi kapitolách věnují průniku mezi svým 

předmětem a mediální výchovou. V úvodu všech kapitol (Mediální výchova v předmětu Český 

jazyk a literatura, Dějepis a média, Mediální výchova a občanská nauka, Výtvarná výchova a 

mediální výchova, Zeměpis a mediální výchova, Přírodní vědy a mediální výchova, Média a 

fyzika) jsou nastíněny styčné body mezi daným předmětem a mediální výchovou. Každá z kapitol 

nabízí několik „mediálních“ lekcí, které lze vhodně zařadit právě do některého z výše 

jmenovaných předmětů. Lekce navíc vždy obsahují ještě informaci o možných vazbách na další 

průřezová témata a vzdělávací oblasti. Ani zde ovšem autoři explicitně neformulují cíle, kterých 

má být konkrétními lekcemi dosaženo v rámci oborů s mediální výchovou tematicky 

provázaných. 

 

7.3 Diskuse jako vyučovací metoda 

 

V kapitole č. 5 byly popsány metody, které se vhodně uplatňují při výuce mediální 

výchovy. Jednou z těchto metod je diskuse. Tuto dialogickou metodu považujeme při výuce 

mediální výchovy za nezbytnou a nenahraditelnou (i když bude pochopitelně v průběhu výuky 

střídána s jinými vyučovacími metodami). V souladu s pedagogickým konstruktivismem 

(podkapitola 4.1) by mělo při vyučování docházet k inspirativnímu střetávání názorů a myšlenek, 

předkládané učební texty by měly poskytovat prostor pro názor, polemiku, pro nové, originální 

pohledy na daný problém apod. Právě dialog, debata, konfrontace různých názorů a úhlů pohledu 

vede žáky ke hledání nových způsobů řešení, ke vzniku nových myšlenek, nápadů, k novým 

způsobům zkoumání daných témat. Pedagogický konstruktivismus chápe učení jako sociální 

fenomén: lidské poznání vzniká ve vzájemné interakci, prostřednictvím komunikace (více na 

WWW http://www.varianty.cz/). Učitelé musí počítat s dosavadními poznatky učícího se jedince 

(prekoncepty) a s nimi se může seznamovat velmi dobře právě v průběhu diskuse ve třídě. 

 

Za pozitivní považujeme, že diskuse jako vyučovací metoda v aktivitách či lekcích 

publikovaných ve všech třech metodických příručkách, které jsou předmětem našeho rozboru, 
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převládá. Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé aktivity do hodin jsou v příručkách strukturovány 

ve formě scénáře. Učitelé tedy mají k dispozici kupř. následující instrukce k diskusi: 

 

- Studenti ukončí práci ve skupinách a každému rozdáme pracovní list B. Poté, co jej 

studenti pročtou, pokračujeme krátkou diskusí o případu. Ptáme se: Jak mohly zveřejnění 

záběrů popravy Saddáma Husajna vnímat různé skupiny lidí (obyčejní Iráčané, extremisté, 

občané USA, děti…)? Jak jste tuto zprávu vnímali vy? (Být v obraze, 2007, s. 145) 

- Shrňte lekci a se svými žáky (sedícími v kruhu) proveďte reflexi touto formou: 

1. Položte jednu otázku a dotkněte se žáka sedícího po své pravici – ten má teď slovo a 

může se k otázce nějak vyjádřit, poté předá dotknutím slovo dalšímu spolužákovi po 

své pravé ruce. Takto otázka vždy proběhne celým kruhem žáků. 

2. Žák, který dostal dotykem slovo, krátce promluví. Pokud se nechce vyjadřovat, tak 

dotknutím se spolužáka po své pravé ruce předá slovo jemu. 

3. Jakmile doběhne celé kolečko, může jako poslední odpovědět učitel a položit další 

otázku. 

Návrhy otázek k závěrečné reflexi: Co jste se z dnešní lekce dozvěděli o vztahu mezi 

demokracie a médii? Jaký je váš názor na politický vliv skrze média? Myslíte si, že 

„slovo“ má velkou moc a tím pádem i vliv na čtenáře? Jak mohou média ovlivňovat 

realitu? Jaká aktivita vás nevíce bavila? Co se vám nelíbilo? Proč? Jak se vám pracovalo 

v rolích novinových editorů? Líbila by se vám taková práce? A další. (Broklová et al., 

2008, s. 204) 

-  Požádejte žáky, aby začali o tématu v rámci svého týmu (skupiny) diskutovat. 

Vysvětlete jim, že cílem této diskuse je sdělit, co se žáci o daném tématu dozvěděli, 

nabídnout ostatním své osobní zkušenosti a formulovat názory na toto téma. Žáci mají za 

úkol najít oblasti, ve kterých se v rámci své skupiny shodují, a zaznamenat je do 

vyhrazeného prostoru – souhlas a shoda ve skupině. Každá skupina prezentuje svého 

shody ostatním. Po této části vyzvěte žáky, aby každý sám za sebe vysvětlil skupině své 

osobní stanovisko k dané problematice a zapsal ho do vyhrazeného prostoru – osobní 

stanovisko. (Mičienka, Jirák, 2006, s. 131) 
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Z výše uvedených ukázek jednoznačně vyplývá, že metoda diskuse může být použita 

v různých fázích probíhající aktivity a může mít různou formu. Diskusí lze aktivitu uvést a otevřít 

a ve formě závěrečné reflexe i shrnout a ukončit. Diskuse může probíhat v rámci celé třídy, ve 

skupině žáků nebo ve dvojicích. Učitel může mít připraveno více diskusních otázek, které 

v průběhu diskuse vhodně pokládá (tzv. strukturovaná diskuse) nebo může být základem pro 

diskusi jen jedna diskusní otázka, kterou je užitečné položit a poté i napsat na tabuli/flipchart, aby 

ji všichni žáci viděli a před samotným započetím diskuse ponechat žákům čas na přemýšlení. 

Tvůrci jednotlivých lekcí/aktivit publikovaných v metodických příručkách Média tvořivě, Být 

v obraze a Rozumět médiím, si byli těchto možností dobře vědomi a nebáli se metodu diskuse do 

svých aktivit hojně zařazovat, používat ji při různých příležitostech a nejrůznějšími způsoby. 

 

7.4 Cílová věková skupina 

 

V této kapitole na chvíli upřeme svou pozornost na věkové skupiny, kterým autoři 

jednotlivých metodických příruček své lekce věnovali. Volbu tématu či lekce mediální výchovy 

určuje nejen cíl, který  má být sledován, ale i věk, psychický vývoj žáků, jejich dosavadní 

zkušenosti a vědomosti. Takovéto „zamyšlení“ nad svými žáky by měl provádět každý učitel 

v okamžiku, kdy chce pro svou třídu zvolit vhodnou lekci/aktivitu. 

 

Jediná z metodických příruček, jež jsou předmětem našeho srovnání, ve svých lekcích 

explicitně uvádí cílovou skupinu žáků určenou věkem. Jde o příručku Média tvořivě, ve které její 

autoři v úvodu každé aktivity vymezili věkovou skupinu, pro kterou je aktivita primárně určena 

(např. Věk: 14 – 18 let, Věk: 11 a více let, ale i takto – Věk: 9. ročník základní školy, střední 

škola). Tuto informaci považujeme za přínosnou, usnadňující orientaci v příručce a výběr 

adekvátní lekce. 

      

Metodická příručka Rozumět médiím konkrétní věkovou skupinu žáků, pro kterou byly 

jednotlivé lekce vytvořeny, neuvádí. Z úvodního textu publikace pouze jasně vyplývá, že lekce 

mediální výchovy je možné využít na základních i středních školách. Zde tedy zůstává výběr 

vhodné lekce zcela na posouzení učitele. 
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  Autoři metodické sady Být v obraze jsou přesvědčeni, že své studenty znají nejlépe sami 

učitelé, proto ponechávají volbu aktivity (dle věku žáků či studentů) na nich samotných. 

Upozorňují však na skutečnost, že řada ukázek ze sady zobrazuje násilí a drastické záběry, i proto 

na učitele apelují: „před samotnou realizací aktivity pozorně zhlédněte audiovizuální ukázky v ní 

obsažené a velmi pečlivě zvažte, s jakou skupinou studentů (s ohledem na věk, pohlaví…) budete 

danou aktivitu realizovat“ (Strachota, Valůch, 2007, s. 22). 

 

  Všem třem metodickým příručkám lze vytknout absenci lekcí určených nejmladším 

žákům. „Zatímco pro druhý stupeň základního vzdělávání jsou již k dispozici poměrně návodně 

vypracované lekce jako ukázky realizace jednotlivých témat, pro první stupeň metodické 

materiály postupně vznikají“ (Pastorová, 2006). Podle Výzkumného ústavu pedagogického je 

vhodné mediální výchovu zařadit nejdříve ve třetím ročníku prvního stupně základní školy a 

záleží zde především na učitelích, do jaké hloubky v jednotlivých mediálních tématech půjdou. Již 

v těchto nejmladších žácích však může všudypřítomná mediální produkce vyvolávat zájem, jehož 

potenciál je škoda nevyužít.    

 

7.5 Shrnutí 

 

Z předchozího textu je zřejmé, že každá z popisovaných metodických příruček pojímá 

problematiku mediální výchovy po svém. Všem autorským týmům se podařilo vytvořit praktický 

nástroj, který má velký potenciál být učitelům – laikům v oblasti mediální výchovy - ku 

prospěchu při jejich snaze o kvalifikované začlenění mediální výchovy do školní praxe. Každá      

z příruček může učiteli poskytnout dobrý, byť omezený teoretický základ a zároveň zásobník 

praktických a okamžitě aplikovatelných lekcí a aktivit do vyučování.  

 

Příručka Média tvořivě klade důraz především na mediální tvorbu, příručka Rozumět 

médiím a sada Být v obraze se zaměřuje na kritickou analýzu mediálních obsahů, a přesto každá 

používá jako základ lekcí výrazně odlišné audiovizuální, textové či obrazové materiály. 

Rozmanité pohledy jsou nabízeny jednotlivými příručkami i v ostatních srovnávaných oblastech. 
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Za zásadní zde považujeme skutečnost, že autoři každé z příruček zastávají jiný přístup 

k mediální výchově: kriticko-hermeneutický koncept nebo koncept Learning by doing (byly 

podrobně popsány v podkapitole 7.1). Jak bylo řečeno, při výuce se osvědčuje, když se oba 

přístupy vhodně kombinují a doplňují.  

 

Za daného stavu máme za účelné, aby učitelé připravující se na výuku mediální výchovy 

sestavovali své hodiny z lekcí/aktivit vybraných ze všech metodických příruček mediální 

výchovy, které jsou v českém prostředí dostupné. Tím budou schopni nabízet svým žákům 

opravdu široké spektrum pohledů na média a jejich fungování.  
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ZÁVĚR 

 

Text této práce vznikal nejen s využitím odborných monografií, ale i novinových článků 

z periodik tištěných i elektronických. Některé z těchto článků nesly titulky, které říkají mnoho o 

vztahu českých učitelů k mediální výchově, např.: „Mediální výchova nemusí být strašák“ 

(Učitelské noviny č. 21/2007) nebo: „Mediální výchovy se bojíme zbytečně“ (Rodina a škola č. 

4/2006). Průřezové téma mediální výchova (tak jako ostatní průřezová témata) stále vyvolává u 

učitelů obavy. Učitelé se vesměs shodují v tom, že toto průřezové téma je zajímavé a užitečné, a 

že do povinného vzdělávání jednoznačně patří. Problém ovšem nastává při jeho realizaci ve 

výuce. Učitelé většinou nevědí, jak je uchopit, jak jej začlenit do vyučování. 

 

Právě ono dvojaké vnímání mediální výchovy (obecné povědomí o její potřebnosti a 

zároveň jakýsi strach z ní jako ze všeho nového a neznámého) pro mne bylo jedním z důvodů ke 

zvolení daného tématu. 

 

V první části této práce jsem se pokusila přiblížit mediální výchovu jako nové téma ve 

výuce. V kapitolách 1-5 je letmo nastíněn historický vývoj mediální výchovy ve světě             i u 

nás; mediální výchova je představena jako jedno z průřezových témat RVP a vysvětlen je pojem 

„mediální gramotnost“; první část práce uzavírají kapitoly didaktické, které se zabývají 

základními prvky výstavby metodiky a metodami vyučování. 

 

Cílem druhé části bakalářské práce (kapitoly 6 a 7) bylo seznámit čtenáře (především 

učitele) s aktivitami vybraných neziskových organizací, které se snaží učitelům pomoci se 

zařazením mediální výchovy do vyučování. Představeny jsou zde nejen kurzy, školení či semináře  

mediální výchovy pro učitele, ale i metodický materiál přinášející konkrétní náměty do 

vyučovacích hodin. Tři nejvíce propracované metodické příručky jsou v kapitole č. 7 porovnány. 

Toto srovnání metodického materiálu v oblasti mediálního vzdělávání bylo vedeno snahou           

o poskytnutí bližšího pohledu na různorodé přístupy k výuce mediálních témat. 
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Pro pevné ukotvení mediální výchovy v kurikulu českých škol jako i pro její kvalitní 

realizaci ve vyučování považuji za podstatné, aby bylo téma mediální výchovy součástí přípravy 

budoucích učitelů, zejména na všech devíti pedagogických fakultách, které v České republice 

působí. Učitelé, kteří absolvují odbornou přípravu na výuku mediální výchovy, budou jistě 

dostatečně motivovaní k tomu, aby se nadále aktivně zajímali o problematiku médií a budou 

schopni tuto problematiku vhodně pedagogicky uchopit. Takto vzdělané učitele bude možné 

považovat za mediálně gramotné a jen mediálně gramotní učitelé mohou vychovávat mediálně 

gramotné žáky. Tím bude naplněn hlavní cíl mediální výchovy. 
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