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A. Mediální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a 

dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují 

velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro 

uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, 

které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a 

využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají 

výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života 

vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se 

svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými (namnoze 

nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z 

hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich 

vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje 

značnou průpravu.  

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak 

osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o 

jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a 

nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost 

analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, 

popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a 

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

získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.  

Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, zejména tím, že 

média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby, umožňují 

hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i 

celosvětovém měřítku. Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického 

odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho 

informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z 

hlediska účelnosti nabízených informací apod.). Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková 

komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších 

typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních 



pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje 

informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou 

existujících Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 102  

textů, tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah 

ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež 

média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Přispívá ke 

schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální 

produkce.  

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

  přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace  

  umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 

odstupu od nich  

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

času  

  umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů  

  vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. 

zpravodajských)  

  umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v 

demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)  

  vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)  

  vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci  

  rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a 

mluveného textu  

  přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu  

  přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  

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

 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti 

za jeho naplnění  



 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o 

menšinách) i jednotlivci  

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a 

odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace  

 

Tematické okruhy průřezového tématu  

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti 

týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na 

tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.  

 

Tematické okruhy receptivních činností:  

 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke 

zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od 

informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a 

záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání 

podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních 

orientačních prvků v textu  

 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich 

rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a 

„fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii 

zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální 

zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících 

ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných 

hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace 

zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, 

reklamě i zábavě)  

 stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, 

zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle 

kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy 

(význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, 

přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých 

deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro 

dospívající)  



 vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v 

mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření 

názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní 

vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a 

hodnotového významu  

 fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti; 

faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby 

financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický 

život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním 

životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na 

postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); 

vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) ; role 

médií v politických změnách  

 

Tematické okruhy produktivních činností:  

 tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 

kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) 

vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či 

internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení  

 práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či 

internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro 

obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového 

harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; 

pravidelnost mediální produkce 

 

 

  



B. Mediální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika průřezového tématu 

Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do RVP G vychází z toho, jakou povahu má 

současná společnost. Klíčovým jevem současnosti je obohacení života o proces „medializace“, 

tedy o skutečnost, že velká většina informací je zprostředkována masovými médii, jejichž 

produkce má svou vlastní logiku, své zákonitosti – a ty je třeba znát a rozeznávat. V úhrnu všech 

komunikačních aktivit neustále vzrůstá podíl těch, jež jsou stimulovány, vynucovány a 

zajišťovány moderními zprostředkujícími technologiemi – jinými slovy, že neustále stoupá účast 

jednotlivců i skupin na mediální komunikaci. Poznávání světa i rozhodování v rozmanitých 

životních situacích od intimního života až povolební chování se děje – mimo jiné – pod jistým 

vlivem sdělení, která nabízejí tzv. masová média. Tato média jsou ale zároveň součástí 

globalizující se ekonomiky, jejímž podstatným rysem je masový důraz na spotřebu, prožitek a 

přítomnost – rysy příznačné pro tzv. masovou společnost. To je trend, který s sebou přináší řadu 

výhod a obohacení, ale i velké množství rizik (od možné ztráty orientace ve společnosti a v jejích 

normách a hodnotách až po izolaci a možnost sociopatologického chování). Současná společnost 

proto vyžaduje, aby se její členové dokázali co nejsamostatněji orientovat v mediální nabídce (od 

produktů „tradičních“ masových médií po možnosti „nových“ síťových médií). Tento požadavek 

je natolik silný a významný, že zvládnutí mediální nabídky se stává kompetencí svého druhu. 

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.  

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.  

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. Koncepce mediální výchovy se 



tedy opírá o představu mediální gramotnosti jako souboru dovedností a vědomostí nutných pro 

orientaci v nepřehledné a neprůhledně strukturované nabídce mediálních produktů, které 

vytvářejí (znakové, resp. symbolické) prostředí, v němž se současný člověk pohybuje. Mediální 

výchova by měla vést na jedné straně k obohacení života výchovou k racionálnímu a 

hodnotnému využívání mediální produkce, na druhé straně ke snížení rizik, jež mediální produkce 

představuje. Měla by pedagogickými prostředky navozovat směr osobnostního a sociálního 

vývoje, který by v žácích založil následující předpoklady: 

 posílení vědomí vlastní jedinečnosti; 

 udržování kritického odstupu od modelů životního stylu, nabízejících se v masových 

médiích; 

 včlenění masových médií do souboru využívaných zdrojů informace, vzdělávání a zábavy; 

 kritické prověřování mediálních sdělení ostatními zdroji. 

Mediální výchova zahrnuje dvě základní oblasti: 

 vědomostní 

o společenskovědní – nabízí základní poznatky o roli médií ve společnosti a jejích 

dějinách – jejím přínosem má být to, že si žáci uvědomí význam médií pro život 

společnosti, zjistí, jakou roli média sehrávají v každodenním životě (organizují 

rytmus dne, nabízejí vzory chování, odrážejí vztahy nadřazenosti a podřazenosti 

apod.) i v historicky vypjatých okamžicích (není náhodou, že zlomové okamžiky 

nejmodernějších českých dějin se vztahují k „bojům o rozhlas“, vždyť rozhlas je 

rychle reagující, obecně dostupné médium); 

o mediovědní – nabízí základní poznatky o médiích samotných a jejich chování, 

poskytuje postupy pro kritický přístup k mediální produkci – jejím přínosem má 

být to, že si žáci uvědomí „mediální logiku“ promítající se do mediálních 

produktů (pravidelnost a předvídatelnost zpravodajství, stereotypní vnímání 

menšin, orientaci na spotřební chování, podporu ekonomického úspěchu apod.); 

 dovednostní – umožňuje vlastní mediální produkci – jejím přínosem je to, že žáci vlastní 

prací poznají, za jakých okolností mediální produkce vzniká, čím je podmiňována a 

omezována, jakou roli hraje orientace na vzbuzení zájmu, jakou roli hraje potřeba 

fungujícího týmu apod. Průřezové téma svým věcným obsahem souvisí především s těmi 

vzdělávacími obory, které mají humanitní, sociálněvědní nebo psychologickou povahu, 

tedy především se vzdělávacími obory: Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk 

a literatura, Dějepis. 

 



Občanský a společenskovědní základ 

Mediální výchova přináší žákům především doplnění představy o fungování rozhodovacích 

procesů v politické komunikaci (význam médií a „medializace“, funkce veřejného prostoru, rizika 

mediální manipulace), o moci a její demokratické kontrole (představy o společenské úloze 

žurnalistiky – „čtvrtý stav“, „hlídací pes demokracie“ apod.), o veřejnosti a veřejném mínění 

(zvláště postavení výzkumů veřejného mínění v mediální produkci). Dále jim nabízí představu o 

současných trendech v mediální produkci podmíněných masovostí mediální produkce a její 

orientací na zisk a spotřebu (depolitizace politických témat, zezábavňování, zestejňování). 

Český jazyk a literatura 

Mediální výchova nabízí žákům aplikaci představ o konstrukci významu předváděného (je 

třeba ukázat, že když se nějaký charakteristický rys něčemu přisuzuje, například osobě ve 

zpravodajství, postavě v seriálu či účastníkovi reality show, nemusí to být jeho skutečná vlastnost, 

nýbrž „uměle“ přisouzený rys), o hře s doprovodnými (konotovanými) významy (použití slov 

„podnikatel“, „tunelování“ či „technoparty“ rozehrává jisté představy a média s těmito 

představami pracují, jako by byly obecně platné), o stereotypech a mýtech, o kultuře, o roli 

uměleckého projevu, o realističnosti – mediální výchova umožňuje využít poznatky o jazykových 

a dalších znakových kódech při rozvoji kritického čtení textů. 

Dějepis 

Mediální výchova poskytuje žákům poznatky o souvislostech mezi vývojem médií a vývojem 

moderních společností, o institucích, na nichž tyto společnosti stojí, o vzniku a vývoji veřejné 

sféry. Poukaz na vnímání prostředků veřejné komunikace (obavy i naděje, které vyvolávalo každé 

„nové“ médium v dějinách lidské komunikace) umožňuje strukturovat a obohatit uvažování o 

současné situaci. Zvláštní téma představuje role médií ve vypjatých dějinných okamžicích (noviny 

v roce 1848, rozhlas v květnu 1945 a srpnu 1968 apod.). Samostatnou část představují dějiny 

technických prostředků rozšiřujících možnosti komunikace. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 

 rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů (tedy rozvíjet 

schopnost 

 přijímat a zpracovávat mediální produkty s vědomím toho, jak jsou konstruovány a s 

jakým 

 komunikačním záměrem jsou nabízeny na trhu); 

 posilovat reflexi sebe sama a nacházet místo ve společnosti; 



 uvědomovat si význam nezprostředkovaných mezilidských vztahů (rodinných, 

partnerských) a jejich vnitřní emocionální i poznávací dynamiku (namnoze kontrastující s 

šablonovitou nabídkou jejich zobrazení v mediálních produktech);  

 rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdělení v různých sémiotických kódech, 

zvláště sdělení v mateřském jazyce (podpora rozvoje jazykové kultury) a obrazových 

sdělení; 

 zvyšovat citlivost vůči kulturním rozdílům, chápat je jako obohacení života, učit se 

rozumět odlišnostem;  

 vnímat životní styl jako výraz vlastní autenticity a odlišovat ho od spotřebních životních 

stylů nabízených masově mediální produkcí;  

 získat představu o práci v týmu, o vztazích kooperace a nadřízenosti a podřízenosti při 

tvorbě společného díla, o vlastním tvůrčím potenciálu. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci: 

 osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy; 

 podpořit schopnost argumentace tím, že ho naučí vyhledávat „nedořečená“ místa v textu 

(zamlčené otázky, manipulaci slovem i obrazem apod.); 

 získat základní představu o práci v jednotlivých „tradičních“ i „nových“ médiích; 

 osvojit si dovednosti umožňující práci v týmu, popřípadě jeho řízení a koordinaci jeho 

jednotlivých členů: vzhledem k tomu, že snaha o uplatnění ve sféře veřejné (resp. 

mediální) komunikace je v postindustriální (resp. „informační“) společnosti stále častější; 

 posílit představu o profesích, které se v této oblasti uplatňují, a zvýšit možnost 

poučeného rozhodování při volbě povolání či dalšího studia; 

 osvojit si poznatky usnadňující orientaci v současném světě; 

 podpořit svobodné rozhodování na základě kritického vyhodnocení nabídnutých 

informací nerovnocenné povahy, zvl. rozhodování v rovině občanského rozměru života 

ve společnosti a jeho oddělení od rozměru spotřebitelského; 

 naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů; 

 získat představu o roli médií v jednotlivých typech společnosti a různých historických 

kontextech; 

 pochopit podstatu a projevy současných trendů ve vývoji světa, zvl. integrační a 

globalizační procesy, a vnímat, jak se tyto trendy projevují v každodenním životě (včetně 

mediální nabídky) i v dlouhodobém směřování společnosti. 

 



Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy Mediální výchovy zahrnují složku vědomostní a dovednostní. Tyto složky 

se vzájemně doplňují a prolínají a tvoří fakticky jeden celek. 

 

MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE  

(aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 

 vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize) 

 vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa), regulace, neformální 

(nátlak, lobbying, vlivové agentury, public relations apod.) 

 financování médií (reklama, poplatky, efektivita realizovaná standardizací) 

 profesně etické kodexy 

 lidé v médiích a jejich práce (novináři, baviči, herci, manažeři) 

 jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na opravu a právo na odpověď) 

 organizace práce v médiích: jak vzniká zpráva, jak vzniká zábavní pořad, práce v redakci, 

výrobní štáb 

 práce v produkčním týmu „školního média“ (tištěné periodikum, rozhlasové či televizní 

vysílání, internetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska dodržování 

dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“) 

 příprava vlastních materiálů psaných i nahrávaných (tvorba textu, zvukového a 

obrazového záznamu s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a 

multimediálních technologií) 

 komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů a 

odpovědnosti, otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek) 

 

MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY 

(citlivé vnímání souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí) 

 kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, 

internetové stránky), formy mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, 

seriál, poradna , fotoromán apod.), vzájemné inspirace mezi médii 

 rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv (důležitost pro život, aktuálnost, 

negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost, přítomnost prominentní osoby, 

možnost trvání v čase),  



 vztah mezi mediálními produkty a skutečností (mediální „reprezentace“ skutečnosti, 

vztah zpravodajství a skutečnosti, vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se skutečností, 

relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací) 

 výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média: obrazové, zvukové a 

jazykové prostředky, sekundární kódy charakterizující jednotlivá média (obálky časopisů 

pro děti a mládež, znělky v rozhlase a televizi) 

 stereotypy, které se projevují v mediovaných reprezentacích, identifikace a vyhodnocení 

předsudku ve zpravodajství, dramatické tvorbě a zábavních pořadech 

 hodnoty a životní styly nabízené/nenabízené mediálními produkty a jejich konkrétní 

předvedení 

 mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z hlediska prezentace 

mezigeneračních vztahů, intimních vztahů, představ o žádoucí/nežádoucí budoucnosti) 

 reklama a její výrazové prostředky, kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z hlediska 

použité strategie (úspěch ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci) 

 příprava „ideálního“ časopisu pro mládež (co v reálných časopisech žáci považují za 

zajímavé a co v nich postrádají) 

 příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu 

 příprava příspěvku na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisů 

 příprava televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku (rozdíl mezi psaným 

a mluveným projevem) 

 

UŽIVATELÉ 

(vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům) 

 co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 

 jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co je cílová skupina 

 média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 

 jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, sledovanost, podíl na trhu) 

 co je aktivní publikum, „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém) 

 návyky při konzumaci médií (strukturace dne podle médií – čtení novin či časopisu, 

sledování televize, „boj o dálkové ovládání“, uspořádání nábytku vzhledem k televizi 

apod.) 

 sledování a popis návyků při užívání médií v rodině/třídě/skupině a jejich rozbor 



 ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace názorů, napsání souhlasné či 

nesouhlasné reakce 

 

ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ 

(aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) 

 vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu přes rozestavění 

nábytku po výběr konverzačních témat) 

 předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení 

jedince (násilí, pornografie) 

 vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, 

stabilitu společnosti, sport apod.) 

 činnost „mediální poradny“ (jak rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je měnit) 

 příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“ (vliv násilných obsahů, vliv 

médií na rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.) 

 

ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH 

(vědomí postavení médií ve společnosti) 

 čím se liší postavení člověka v tradiční a moderní společnosti: význam knihtisku, význam 

vysílání, význam digitalizace, kontinuální využívání tradičních a digitálních médií 

 co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace), význam 

northcliffovské revoluce 

 moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá a odpovědná 

 kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo 

 jak společnost komunikovala: od posunků přes řeč, písmo, tisk a vysílání k internetu 

 která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve světě a proč 

 média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, proč se v nepřehledných, 

zlomových okamžicích uplatňuje rozhlas 

 role médií v dějinách obce 

 


