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Anotace 

     Bakalářská práce s názvem „Stav mediální výchovy na vybraných školách“ zkoumá stav 

znalostí, postojů a vědomostí žáků čtyř vybraných základních škol. Práce má tři hlavní části. 

Nejprve jsou zmíněny teorie a přístupy k mediální výchově provedené pomocí rešerše 

literatury. V této části jsou zmíněny také dva koncepty výuky mediální výchovy na školách. V 

druhé, širší části se práce zabývá umístěním mediální výchovy v kurikulárních dokumentech - 

jednak v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy, vydaným MŠMT, a také ve 

školních vzdělávacích programech jednotlivých základních škol. Výsledkem práce je 

vyvrácení či potvrzení stanovených hypotéz týkajících se stavu mediální výchovy na 

vybraných školách.  
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Annotation 

 Bachelor thesis called "Status of media education in selected schools," examines the state 

of knowledge, attitudes and knowledge of the students of four selected primary schools. The 

thesis has three main parts. Firstly the theories and approaches to media education are 

mentioned by using special literature. The second, larger part of the work deals with the 

placement of media education in the curricula - both in the general educational program for 

primary schools and in school educational program of primary schools. The result of this 

work is the confirmation or refutation of the stated hypotheses. 
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Úvod 
 

     V bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat se tématu mediální výchovy. Vzhledem ke 

třem letem studia na Fakultě sociálních věd, kde jsem se tímto tématem zabývala z 

marketingového hlediska, bych ráda nyní svoje znalosti a zkušenosti prozkoumala v praxi. 

Náplní bakalářské práce proto bude analýza současného stavu mediální výchovy na 

vybraných školách. Pro výzkum jsem zvolila několik škol, kde je mediální výchova 

vyučována různými způsoby a různými způsoby je také začleněna ve školních vzdělávacích 

programech. Aby byly výsledky relevantní, jsou vybrány dvě školy z maloměsta a dvě školy z 

Prahy.  

 Výzkum bude probíhat v teoretické části analýzou dokumentů školy, respektive školního 

vzdělávacího programu. V praktické části bude žákům těchto škol položen dotazník. V 

dotazníku jsou pečlivě volené otázky, které by měli umět zodpovědět žáci mající s mediální 

výchovou již nějaké zkušenosti. 

 Co se týče volby tématu mediální výchovy, myslím si, že dnes je pro děti velmi důležitá. V 

dnešní době, kdy moc médií stále zesiluje, je třeba umět rozeznávat fikci a fakta a naučit se 

chápat princip práce médií jako ekonomického subjektu. Dospělí lidé již mají možnost 

jakéhosi kritického myšlení založeného na zkušenostech, děti ovšem často chápou to, co je 

uváděno v médiích, jako dogma a nezvratitelnou pravdu. 

 Cílem práce je proto pomocí dotazníku položeného žákům čtyř tříd zjistit, jak se liší jejich 

znalosti z tohoto oboru. Práce je založena na hypotéze, která tvrdí, že žáci, kteří mají mediální 

výchovu (dále jen MV) jako samostatný předmět, budou mít obsáhlejší znalosti z oboru než ti, 

kteří mají MV začleněnou do ostatních předmětů, čili jako průřezové téma. 
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1) Mediální výchova 
 
 
1.1 Potřeba mediální výchovy a její vymezení 

 Média a jejich fungování, vliv a role jsou aktuálním tématem dnešní doby. Potřeba 

orientovat se ve světě prosyceném masově mediální produkcí od denního tisku až po 

internetové servery je jistě významnou motivací snad pro každého člena současných 

průmyslově a informačně rozvinutých společností. Masově mediovaná produkce je tolik 

významná, že vztah k ní je zmíněn i v Chartě práv dítěte OSN z roku 1989. Tam je v článku 

17 uvedeno, že členské státy vnímají „významnou funkci, kterou nesou masová média, a 

budou zajišťovat, aby dítě mělo přístup k informacím a materiálům z množství národních a 

mezinárodních zdrojů, zvláště takových, které jsou zaměřeny na jeho sociální, duchovní a 

morální blaho a fyzické i duševní zdraví“. Není tedy divu, že se problematika masových i 

síťových médií a jejich role v každodenním životě, v politickém rozhodování, ve formování 

postojů a názorů stává stále zřetelnější a vyhraněnější oblastí všeobecného vzdělávání.1  

 Mediální gramotnost vychází z tzv. informační gramotnosti. Podle definice Komise pro 

informační gramotnost, kterou zveřejnila American Library Association2 z roku 1989, je 

informační gramotnost jakási schopnost rozeznat potřebu získat další informace, vyhledat je, 

vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotný člověk potom rozezná, kdy potřebuje 

informace, efektivně informace vyhledá, s odstupem vyhodnotí jejich zdroje, zařadí nově 

přijaté informace do kontextu, vhodně je použije, rozumí ekonomickému, právnímu a 

sociálnímu rámci nakládání s informacemi a používá je v souladu s etickými a zákonnými 

normami.3 Jde tedy o široký pojem, pod nějž patří základní počítačová gramotnost, schopnost 

komunikovat prostřednictvím nových technologií a samozřejmě také schopnost vyhledávat a 

pracovat s informacemi z médií. Informační gramotnost tvoří širší kontext pro gramotnost 

mediální.  

 Informační společnost charakterizují jednak rysy ekonomické a technologické, ale i 

politické, společenské a kulturní. Podle McQuaila existuje šest atributů informační 

společnosti. Je to převaha práce s informacemi, obrovský objem informačních toků, 

interaktivita ve vztazích, integrování a sbližování činností, globalizační tendence a 

postmoderní kultura.(McQuail, 2002: 115) 

                                                 
1  Jirák a Mičienka, Mediální výchova, strana 8 
2  Více na WWW: < http://www.ala.org/>. 
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 Mediální výchova má, jako každý předmět vyučovaný na školách, svůj edukační cíl. 

Výsledkem má být podle Daniela Bíny, autora publikace Výchova k mediální gramotnosti, 

dokonale sociálně komunikující člověk.  Při dosahování tohoto cíle nesmíme pominout tři 

základní (překrývající se) koncepty. Prvním z nich je výpovědní a komunikační kompetence 

(akcentuje především právě ony před-mediální schopnosti řečově komunikační a 

textotvorebné (mluvení-jazyk-psaní-text). Druhým cílem je jakási funkční gramotnost, která 

je důležitá pro čtenářské a komunikační zvládání písemných textů v sociálním životě. Třetím 

konceptem budiž právě mediální gramotnost, která představuje akcent na zvládání 

komunikace pomocí nosičů slov, písmen, zvuků a obrazů. (Bína, 2005:7) 

 Koncepty nově definovaných gramotností se do velké míry překrývají a splývají. Nový 

pohled měla přinést konference Gramotnosti pro 21. století, která se konala v Berlíně v roce 

2002. Na této konferenci byly kompetence pro 21. století formulovány ve čtyřech oblastech, 

tj. technologická gramotnost (schopnost práce s novými médii), informační gramotnost 

(schopnost získávat, třídit, vyhodnocovat informace), sociální dovednosti a zodpovědnost a 

mediální kreativita. Na této konferenci byla mediální gramotnost pojmenována jako 

samostatná oblast, kterou je třeba rozvíjet.4  

 

1.1.1 Mediální gramotnost a mediální výchova 
 
 
 Mediální gramotnost podle definice označuje soubor komunikačních dovedností, které 

zahrnují „schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace 

v nejrůznějších formátech… nezáleží na tom, zda se jedná o informace v tištěné, elektronické 

nebo digitální podobě a zda je získáváme z novin, rozhlasu, televize nebo internetu“.5 

 Člověk mediálně gramotný má být vybaven pro život s médii. Na jedné straně disponuje 

poznatky, které mu umožňují kritický odstup od médií a mediální produkce, na straně druhé 

umí maximálně využít médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času6. 

Konkrétní podobu dostává široký koncept mediální gramotnosti ve formě mediální výchovy. 

Koncept mediální gramotnosti se utváří a je ovlivňován příchodem nových médií a 

souvisejícími změnami v procesu mediální komunikace, v důsledku toho snahu o zvyšování 

gramotnosti provází několik nejasných oblastí. Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí je 

                                                                                                                                                         
3  The American Library Association: Information Literacy Competency Standards for Higher Education 
[online]. [cit. 2011-04-01]. Dostupné na WWW: 
<http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.cfm#ildef>. 
4  White paper from the 21st Century Literacy Summit. 2002 [online]. [cit. 2011-03-14]. Dostupné na 
WWW: <http://www.21stcenturyliteracy.org/> 
5 .Heslář: Mediální gramotnost (2004), str. 40 – 41 
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otázka mediálně gramotného občana a mediálně gramotného konzumenta. Toto téma se 

dotýká přístupu samotných mediálních institucí k mediální výchově, ke zvyšování mediální 

gramotnosti. V této souvislosti se v diskuzích o mediální gramotnosti objevují otázky - mají 

média zájem na tom, aby jejich publikum bylo mediálně gramotné? Mohou k tomu nějak 

přispívat? Jsou pro ně mediálně gramotní příjemci přínosem či ohrožením? Mohou mediální 

instituce financovat iniciativy na podporu mediální gramotnosti?7 Tyto otázky jsou v této 

práci použity pouze pro ilustraci a nastínění šířky celého problému, zabývat se jimi dále 

nebudeme. 

 Dino Numerato píše ve svém příspěvku do časopisu Revue pro média v souvislosti 

s mediální výchovou o situaci zapojování vědeckého poznání do každodenní reality. Mediální 

výchova si musí podle Numerata dobýt svůj vlastní prostor na poli nezpochybňovaných 

vztahů mezi médii a publikem. Autor pojmenovává několik vnitřních rozporů, se kterými se 

musí mediální výchova vyrovnávat. Jde jednak o rozpor mezi abstraktním věděním a 

zkušeností, dále rozpor mezi gramatikou a obsahem a v poslední řadě rozpor mezi 

komplexností a jednoznačností. (Numerato, 2004: 2-8) 

 Při chápání důležitosti mediální gramotnosti je důležité zaznamenat alespoň základní 

problémy fungování médií. Dovolte mi je níže vyjmenovat. 

 

1) Média svět ani neodrážejí, ani neopakují. Vše, co se v nich objeví, prošlo nejdříve výběrem 

a zpracováním, které podléhá pravidlům. 

 

2) Při zpracovávání informací dochází k jejich vytřídění a zestručnění – novinář tedy není 

kronikář, ale interpret. 

 

3) Zásadní roli v procesu mediální komunikace hraje publikum, což není unifikovaná masa. 

Proces interpretace je u každého odlišný. 

 

4) Mediální komunikace nepodléhá absolutnímu vlivu žádné ze složek, které ji ovlivňují 

(producenti, redaktoři, vláda, inzerenti, mediální magnáti). Každý má částečný vliv. 

 

5) Existuje mnoho variant ve způsobu vyjádření sdělení, které vyplývají z rozdílu mezi 

jednotlivými komunikačními technologiemi. Moc jednotlivce je zde minimalizována. 

 

                                                                                                                                                         
6  JIRÁK,J. (2000). 
7  CHRIST. W. – POTTER, W. J. (1998), str. 5 – 15 
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 Rozeznáváme dva rozměry mediální gramotnosti. Znalostní složka – osvojení základních 

poznatků o historii a současnosti médií, o jejich principech fungování, společenské roli, 

případných hrozbách jejich zneužití a rozvoj médií jako průmyslového odvětví. Dovednostní 

složka – získávání a rozvíjení praktických dovedností při práci s médii. (Numerato, 2004: 40) 

Podle těchto dvou přístupů je také přistupováno k samotné výuce či chápání mediální 

výchovy. Rozlišujeme dva koncepty, a to Kriticko-hermeneutický a přístup Learning by 

doing. 

 

1.2 Koncepty mediální výchovy 

 
 Více přístupů k mediální výchově vychází z její dvojrozměrné povahy. Na jedné straně 

stojí rozměr teoretický (kritický) a zároveň s ním i rozměr praktický (dovednostní). Z toho se 

odvíjí dva různé přístupy k mediální výchově, většinou autorů nazývané jako koncept 

Kriticko-hermeneutický a koncept Learning by doing. Tyto přístupy se ovšem navzájem 

nevylučují, ale spíše doplňují. Mnoho autorů doporučuje v rámci mediálního vzdělávání oba 

přístupy vhodně zkombinovat. (Plášek, 2004: 9 – 13) 

 Abychom neuváděli pouze toto jedno (byť nejčastější a nejuniverzálnější) dělení, uveďme 

pro ilustraci například trochu odlišnou definici pojetí způsobu výuky mediální výchovy. Karel 

Šebesta ve své knize například zmiňuje přístup pozitivní a negativní, přičemž ale toto dělení 

víceméně koresponduje s přístupy výše zmíněnými. Pozitivní vymezení mediální výchovy 

označují způsob využívání možností médií ke svému rozvoji a užitku. Negativní vymezení 

naproti tomu akcentuje především teoretické pochopení fungování médií, prohlubování 

kritického přístupu a analýzy. (Šebesta,1996: 158-162) 

 Mezi další přístupy patří například přístup teleologický. Tento koncept reflektuje nástup a 

vliv nových technologií do procesu komunikace, které nabouraly tradiční dělení na aktivního 

producenta a pasivního recipienta. Cílem mediální výchovy v teleologickém pojetí je snaha o 

zkoumání, analýzu, rozvoj a zdokonalování nových možností, jež současné informační a 

technologické možnosti přinášejí, a to v rámci školní výuky i celoživotního vzdělávání8.  

 

 

 

 

                                                 
8  Heslář: Mediální výchova, (2004), str. 41 – 42  
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1.2.1 Kriticko-hermeneutický koncept 
 

 Tento přístup k mediální výchově vychází z teoretického konceptu kritických teorií 

masových médií. Základní kompetence, které se snaží rozvíjet, jsou kritická analýza a 

interpretace mediovaného sdělení. Studenti v rámci tohoto pojetí mediální výchovy pracují 

s mediovanými obsahy, které vycházejí z jejich kulturního prostředí a každodenní zkušenosti. 

V důsledku tedy takové mediální obsahy zobrazují symboly, stereotypy a vzorce chování 

zažité pro daný sociálně-kulturní kontext. „To, že se žáci a studenti naučí mýty a stereotypy 

rozeznávat, přispěje i k následnému uvědomění si vlastních, kulturně formovaných procesů 

myšlení, myšlenkových omezení a předsudků.“9 

 Z publika se tím stávají aktivní příjemci, kteří jsou schopni pochopit sdělení v rámci svého 

prostředí. Učí se rozebrat reklamní, zpravodajské i zábavné pořady, poučit se o mechanismech 

produkce a distribuce mediálního sdělení. Tím získávají kritický odstup a schopnost imunity 

vůči manipulaci a propagandě. Kriticko-hermeneutický nebo též kriticko-analytický přístup je 

v mediální výchově charakteristický zejména pro oblast kontinentální Evropy, Skandinávii a 

Kanadu10. 

 
1.2.2 Koncept Learning by doing  
 
 
 Dovednostní přístup teoretický základ doplňuje a nabízí žákům možnost ověřit si nabyté 

poznatky v praxi. Je založen na myšlence, že si žáci nejlépe osvojí poznatky o fungování 

médií tím, že se budou na přípravě mediálních sdělení sami aktivně účastnit. V rámci tohoto 

konceptu si mohou studenti zkusit vydávat vlastní noviny, připravovat vlastní vysílání nebo 

tvořit internetové školní stránky. Touto cestou získají žáci představu o principech, fungování 

médií a zároveň i o vlivech a omezeních, jež tvorbu mediálního obsahu provází. 

 Tento přístup rozvijí také další kompetence, které jsou v rámci teoretické přípravy 

opomíjeny. Vyjadřovací schopnosti, analytické, tvůrčí i kritické myšlení, schopnost 

spolupráce v týmu, koordinaci úloh ve skupině, práci pod časovým tlakem, potřebu obhájit 

vlastní názor a postup a v neposlední řadě aktivní používání nových technologií.    

 Takto prakticky zaměřená výuka je typická především pro USA, kde je tradiční důraz na 

nabytí poznatků skrz praktickou zkušenost. Navíc školy mají takové finanční zázemí, které 

práci s potřebnými technickými prostředky umožňuje.  

                                                 
9  Heslář: Kriticko-hermeneutická větev mediální výchovy (2004), str. 43 
10  tamtéž 
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 Samotný praktický přístup bez hlubšího teoretického zázemí však ztrácí smysl. 

Buckingham takovou situaci označuje jako technickou past. Jde o proces, který mediální 

výchovu a schopnost kritického přístupu, redukuje na sérii technických kroků11.    

 České školy, které se rozhodly mediální výchovu jako součást výuky uvést ještě před 

začátkem integrace nových vzdělávacích programů, volily pro téma mediální výchovy 

především tento přístup12. Konkrétním výstupem se potom v mnoha případech stával školní 

časopis. 

 

1.3 Mediální výchova v historickém vývoji 

 Přesvědčení o důležitosti mediálního vzdělávání se projevuje rozdílně v rozdílných 

kontextech. Snaha institucionalizovat novinářské vzdělávání je patrná už od 70. let 19. století. 

Trvalo ovšem mnohem déle, než se tematizovala mediální výchova jako součást všeobecného 

vzdělávání a mediální gramotnost jako nezbytná kompetence pro život v současné 

společnosti. 

 První myšlenky o významu mediálního vzdělávání jsou v českém prostředí spojovány 

s Janem Ámosem Komenským v první třetině 17. století, který byl už ve své době přesvědčen 

o významné roli médií. Noviny považoval za významný zdroj informací a navrhoval, aby 

bylo čtení novin součástí školního vzdělávání. Na média ale kladl důraz především jako na 

zdroj nových aktuálních informací. Neuvažoval tedy o mediální gramotnosti v současném 

pojetí13.  

 Dějiny mediální pedagogiky se začínají počítat spíše od nástupu skutečných masových 

médií v 2. polovině 19. století.  K tomu napomohly dosud objevené vynálezy spojené s médii, 

jako například vynález tiskařské rotačky během Nothcliffovské revoluce. Později noviny 

zjednodušují svůj obsah, vzniká rozhlas a film. První mediální pedagogika je při vzniku 

těchto médií a je spíše ochranná, zaměřuje se na zejména děti a mládež před ohrožením jejich 

mravů a morálky. (Bína, 2007: 18) 

 V zahraničí se příspěvky k potřebě mediální gramotnosti objevily v meziválečném období. 

V roce 1933 byla vydána kniha Culture and environment: The training of critical awarness 

Denise Thomsona a Franka Raymonda Leavise. Autoři v ní zveřejnili první systematické 

návrhy mediálního vzdělávání. V první fázi těchto snah byla akcentována především 

ochranářská funkce mediální osvěty14.   

                                                 
11  BUCKINGHAM, D. (2003), str. 26 – 27 
12  Heslář: Koncept „Learning by doing“ (2004), str. 43 - 44 
13  MIČIENKA, M. – JIRÁK, J. (2007), str. 10 – 11 
14  BUCKINGHAM, D. (2003), str. 33 – 43 



  

 15

 Hlavní impulsy mediálního vzdělávání přišly po druhé světové válce.  V Německu bylo 

třeba vyrovnat se s negativní zkušeností goebbelsovské propagandy v meziválečném a 

válečném období. Zde se tedy mediální výchova prosadila jako kritické čtení novin a sloužila 

jako součást programu denacifikace. (Mičienka a Jirák, 2007: 13)  

 Druhým impulsem byla komercializace médií v 50. a 60. letech v USA a její pronikání do 

Evropy od sklonku 70. let.  Americké výzkumy z 60. let 20. stol. naznačily, že nastupující 

generaci dělá stále větší potíže rozeznat v TV vysílání zpravodajskou informaci od 

reklamního sdělení a údajům ze zpráv přikládá stejnou váhu jako údajům z reklamy. V USA 

toto zjištění mobilizovalo rodiče k tlaku na školy, aby úpravou obsahu tomuto trendu čelily. 

V Evropě nebyla až do 70. let komercializace televize tak silná, takže se zde kromě Německa 

mediální výchova rozvíjela pomaleji – fakticky až od 80. let, a to především ve 

skandinávských zemích a Velké Británii. (tamtéž). V průběhu následujících let se MV stává 

tématem i v dalších zemích. Různí se přístupy k realizaci a mediální výchova se začíná stávat 

součástí národních vzdělávacích programů15.  

 Buckingham v souvislosti s mediální výchovou zmiňuje dvě protichůdné tendence, 

které historický vývoj provázely. Vychází především z britského prostředí, ale v základních 

rysech je tento pohled možné přenést i do jiných zemí. V první fázi dominovalo v mediální 

výchově téma protekcionismus. Hlavním cílem průpravy bylo zajistit obranu před 

negativními vlivy médií. Postupem let do procesu mediálního vzdělávání vstoupila snaha o 

demokratizaci v širokém slova smyslu, která ochranářské snahy do značné míry potlačila, a 

svou důležitou roli zastává stále16.     

 V České republice se systematická podpora zvyšování mediální gramotnosti začala 

objevovat až na konci 90. let 20. století. Vzhledem k situaci, ve které se česká společnost 

v 90. letech nacházela, nebylo možné navázat na tradici. Politické změny roku 89 pak posílily 

trend ke komercializaci mediální produkce a zároveň vzrostla i intenzita obav spojených 

s důsledky masivní mediální produkce – nárůst násilných obsahů, interaktivit některých médií 

přináší problém v odlidštění a degenerace mezilidských vztahů. (J+M) Z toho důvodu je i role 

rodiny (respektive rodičů) v oblasti mediálního vzdělávání podstatně odlišná od situace 

například v USA. Vzhledem k tomu, že rodiče školních dětí žádnou mediální průpravu 

nezažily, obtížně mohli poskytnout zázemí pro novou vzdělávací oblast. Téma zvyšování 

povědomí o fungování médií se objevilo v diskuzích odborné veřejnosti. Od jejího ustavování 

bylo nutné myslet na dvě cílové skupiny, pro které má být téma mediální výchovy 

                                                 
15  PLÁŠEK, R. (2004), str. 9 - 13 
16  BUCKINGHAM, D. (2003), str. 33 – 43 
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koncipováno, žáky a učitele. Dnes je již MV začleněna do vzdělávacích soustav všech 

vyspělých států.(Mičienka a Jirák, 2007: 13) 

 Mediální pedagogika se v novější době jeví jako velmi široký obor. Původní katolická 

nauka o vhodných a nevhodných mediálních obsazích jejíž zaměření bylo výrazně normativní 

a represivní, od 60.let 20. Měnila svou orientaci ke společensko-kritickému myšlení, jehož 

cílem bylo vychovat kriticky smýšlejícího aktivního recipienta, schopného odhalit politicko-

ekonomické zájmy, stojící v pozadí mediální produkce. V 70letech získal tento směr ještě 

intenzivnější zaměření, tzv. politicko-emancipační, jehož cílem bylo demokratizovat 

komunikační nástroje, odebrat výsadu přístupu do médií politickým a hospodářským 

institucím a otevřít je dosud němé veřejnosti. (Bína, 2007: 20) 

 

1.4 Média a cíl vzdělávání 

 Původní zpravodajská funkce médií, již měly především noviny v době před svým 

masovým rozšířením, tedy zhruba do poloviny 19.století, je nyní stále častěji nahrazována tzv. 

infotainmentem, spojením informace a entertainmentu (zábavy) /výraz infotainment byl 

použit Cronkitem pro „sklony k banální infozábavě“ ve zpravodajství, od 80.let 20.stol se 

proměňujícím z veřejné služby v komerční. (Mc Nair, 2004, s. 123)/. Dnes by se dokonce 

mohlo zdát, že zábava nad informací převažuje. Média v současnosti již nešíří informace, jež 

by měly význam pro náš každodenní život, ale spíše se snaží přilákat prostřednictvím 

zábavných obsahů diváka, jehož „prodají“ reklamním agenturám. Možnost obrany může být i 

poučit veřejnost o principu fungování současných médií a přimět člověka ke kritickému 

myšlení o médiích a jejich funkci v současné společnosti neboli zvýšit či odstranit obecnou 

mediální negramotnost. Ve světě plném produktů mediované komunikace se hlavním úkolem 

a cílem edukace stává ve stále zřejměji převládající míře  naléhavosti vzdělávání-výchova ke 

komunikační způsobilosti. (Bína, 2007:17) 

 Snad nejdůležitějším problémem pedagogiky současnosti a budoucnosti je, jak učit 

rozumět mediovaným slovům a textům, formulacím a prezentacím, jejich tvorbě a recepci (a 

jejich zákeřnostem, manipulacím, skrytým mocným a nebezpečným silám). (Bína, 2007:17) 

V následujících kapitolách této práce si představíme, jak řeší mediální výchovu národní 

vzdělávací program České republiky a jaký je její stav na současných školách. 
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II. STAV MEDIÁLNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH 
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2) Místo mediální výchovy v současných školních dokumentech 
 
2.1 Začlenění mediální výchovy v RVP 

 Mediální výchova se až do 90. let 20. století rozvíjela hlavně v západní Evropě, protože 

zde se rozvíjela i samotná média (na rozdíl od ČR). Poté ale i místní mediální scéna zažila 

velký boom. Nastává tedy období, kdy je nutné nejen média pasivně sledovat, ale naučit se 

analyzovat to, co nám říkají. Přestože označení mediální pedagogika souvisí hlavně se 

školským prostředím, měla by proniknout do všech vrstev společnosti. Primární skupinou 

jsou učitelé a žáci, ale nesmí se vyhnout ani jiným sociálním skupinám, jako např. seniorům, 

lidem s nižším vzděláním apod. (Bína, 2007: 23) 

 Mediální výchova by měla orientovat veřejnost k dovednosti využívat média pro 

vzdělávání sebe sama a zároveň filtrovat prezentované informace a odolávat vůči negativním 

vlivům médií, jako je manipulace konzumního chování pomocí reklamy aj. (Průcha, 

1998:127) V rámcovém vzdělávacím programu je mediální výchova koncipována tak, že má 

v žácích pomocí rozborů vlastní tvorby mediálních produktů a osvojení poznatků o fungování 

médií ve společnosti soustavně rozvíjet jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a 

jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup.(rvp.cz) 

 

2.2 Kurikulární reforma 

 Díky novým principům kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílé knize, a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se 

do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 

3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. (rvp.cz) 

 Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání 

a Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje 

počáteční vzdělávání jako celek a RVP pak vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy. Existují tedy veřejné rámcové vzdělávací programy pro  

• předškolní vzdělávání (RVP PV) 

• základní vzdělávání (RVP ZV) + příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením (RVP ZV + LMP)  

• základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) 

• obor vzdělávání základní škola speciální (RVP ZŠS) 
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• gymnázia (RVP G) 

• odborné vzdělávání (RVP OV) 

• jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (RVP JŠ) 

 

 V této práci se budeme vzhledem k rozsahu věnovat mediální výchově ve vztahu pouze k 

základnímu vzdělávání. V RVP ZV je mediální výchova uvedena jako průřezové téma.  

 
2.2.1 Průřezová témata RVP 
 
 Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a 

stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým prvkem základního 

vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění a vzájemnou spolupráci žáků a 

pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot17.  

 Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku 

průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním 

vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah tématu k různým vzdělávacím oblastem a přínos 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka nejen v oblasti vědomostí, dovedností a 

schopností, ale i v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro 

základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů. Každý tematický okruh obsahuje 

nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních 

osnovách je v kompetenci školy.18 

 Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků. Žáci 

dostávají možnost utvářet si pohled na danou problematiku a uplatňovat tak širší spektrum 

dovedností. 19 

 Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání 

zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV, a to na 1. stupni i na 2. stupni. Všechna 

průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního 

vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy 

jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová 

témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 

nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. Tak je tomu také u 

průřezového tématu Mediální výchova. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich 

                                                 
17  Dostupné na http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
18  tamtéž 
19  tamtéž 
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propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších 

činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.  

 V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

• Osobnostní a sociální výchova  

• Výchova demokratického občana  

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

• Multikulturní výchova  

• Environmentální výchova  

• Mediální výchova (rvp.cz) 

 
2.2.2 Klíčové kompetence 
 
 Rámcový vzdělávací program rozvíjí určité kompetence, které by měli žáci mít po 

absolvování základní školy. Tyto klíčové kompetence by měly být zařazeny i do výuky 

průřezového tématu mediální výchova. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové 

považovány tyto kompetence: 

 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů  

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní. 

 

 Tyto kompetence musí rozvíjet kromě hlavních předmětů také průřezová témata. V případě 

mediální výchovy by z teoretického hlediska neměl být problém ani v jednom z nich. Jelikož 

je mediální výchova velmi obsáhlé téma, mohou se v něm objevit všechny tyto kompetence, 

pokud navíc bereme v úvahu, že koncepty výuky (Kriticko-hermeneutický model a koncept 

Learning by doing) jsou být odlišné a jejichž oboustranné začlenění současní odborníci 

doporučují. Například kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní a kompetence 

komunikativní se jistě projeví ve formě Learning by doing, zatímco například kompetenci k 

učení lze zahrnout do kriticko-hermeneutického modelu výuky mediální výchovy. 
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2.2.3 Mediální výchova jako průřezové téma RVP 
 
 Jak bylo uvedeno výše, mediální výchova je v rámcovém vzdělávacím programu 

charakterizována jako průřezové téma. Vzhledem k její charakteristice (viz. kapitola 1) je v 

RVP zdůrazněna potřeba správného vyhodnocení mediálních sdělení z několika hledisek. 

První je hledisko záměru vzniku médií (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit), další 

je hledisko vztahu médií k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová 

platnost). Předmět mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti.  

 Pojem mediální gramotnost zahrnuje několik aspektů. Jedná se o osvojení si některých 

základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, 

struktuře fungování). Zároveň by měl student být schopen získat dovednosti podporující jeho 

aktivní a nezávislé zapojení 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. Mezi další aspekty dále patří orientace v 

mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění 

nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

(rvp.cz) 

 Mediální výchova má blízkou vazbu na několik vzdělávacích oblastí. V RVP je začleněna 

do výchovy k občanství, k jazykové a literární průpravě, historii a také k biologii člověka. Na 

některých školách je proto do těchto předmětů začleněna. Pravděpodobně je obsahově 

nejblíže vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Do ní se mediální výchova začleňuje zejména 

tím, že média se jako sociální instituce 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.).20 V rámci 

tématu výchova k občanství má MV přinést žákům především doplnění představy o fungování 

rozhodovacích procesů v politické komunikaci (medializace veřejného prostoru), o moci a její 

demokratické kontrole (hlídací pes demokracie), o veřejnosti a veřejném mínění. (Bína, 2007: 

23) 

 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, 

                                                 
20  Dostupné na http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
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dialogu a argumentace. (rvp.cz) Zejména se mají žáci naučit aplikovat představy o konstrukci 

významu, o konotacích, kultuře, realističnosti a pomáhat při kritickém čtení textů. (Bína, 

2007: 24) 

 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 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. (rvp.cz) 

V dějepise může MV poskytnout souvislosti mezi vývojem médií a vývojem společností, 

informace o institucích, na nichž společnosti stojí i o vzniku a vývoji veřejné sféry. V biologii 

člověka se může zabývat oblastí aplikování poznatků o smyslových poznávacích procesech a 

o psychologii osobnosti.(Bína, 2007: 24) 

 

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

• Osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy, 

naučit se vyhledávat nedořečená místa v textu (zamlčené otázky, manipulace slovem i 

obrazem) 

• Získat základní představu o práci v jednotlivých tradičních i nových médiích, osvojit 

si dovednosti práce v týmu 

• Osvojit si poznatky usnadňující orientaci v současném světě a podporující svobodné 

rozhodování na základě kritického vyhodnocení nabídnutých informací nerovnocenné 

povahy, zvláště rozhodování v rovině občanského rozměru života ve společnosti a 

jeho oddělení od rozměru spotřebitelského 

• Naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů 

• Osvojit si společenské a kulturní dovednosti usnadňující interkulturní komunikaci 

• Pochopit podstatu a projevy současných trendů ve vývoji světa, zvl. Integrační a 

globalizační procesy a vnímat jak se tyto trendy projevují v každodenním životě i 

dlouhodobém směřování společnosti (Bína, 2007: 24) 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  

 

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

sdělení, kritický odstup od podnětů přicházejících z okolního světa, tedy od nabídky 

mediálních produktů 

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

odpovědnosti za jeho naplnění, k reflexi sebe sama jako občana 

• 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  

• Uvědomovat si význam nezprostředkovaných mezilidských vztahů a jejich vnitřní 

emocionální i poznávací dynamiku 

• Rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdělení v různých sémiotických 

kódech, zvláště sdělení v mateřském jazyce a obrazových sdělení 

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

rozumět odlišnostem 

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

tvorbě společného díla21  

 

 Podle rozlišení na dva koncepty mediální výchovy se tematické okruhy mediální výchovy 

člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.  

 

A) Mezi tematické okruhy receptivních činností patří: 

• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke 

zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních a bulvárních prvků ve sdělení od 

informativních a společensky významných; výběr slov a záběrů; schopnost hledat 

rozdíl 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 a jejich 

rozlišování; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; 

                                                 
21  Dostupné na www.rvp.cz, Bína, Výchova k mediální gramotnosti 
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rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality; 

rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze 

znalosti problematiky a nezaujatého postoje; identifikace společensky významných 

hodnot v textu, prvky označující 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 složení a výběr sdělení v časopisech 

pro dospívající)  

• vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v 

mediovaném sdělení; požité výrazové prostředky; 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, vlivy působící 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. (rvp.cz) 

 

B) Mezi tematické okruhy produktivních činností patří:   

• tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 

kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně 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 
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pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového 

harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti 

 

2.3 Školní vzdělávací programy 

 Školní úroveň RVP představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací programy se tedy na 

různých školách liší. Ve výzkumné části této práce jsou uvedeny a rozepsány ŠVP čtyř 

vybraných škol, zejména z hlediska mediální výchovy.22 

 Každá ze čtyř vybraných škol má svůj vlastní školní vzdělávací plán. Všechny tyto ŠVP 

sice vychází ze stejného dokumentu (Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání), ale formou se od sebe liší. Ve své práci jsem se snažila vyhledat v nich ukotvení 

mediální výchovy a hodinovou dotaci věnovanou předmětu. Ve většině případů je mediální 

výchova vyučována na druhém stupni, v 6. – 9. třídě. V případě mediální výchovy jako 

začleněného předmětu na ZŠ Kunratice se jí v ŠVP věnuje větší prostor – je začleněna do 

předmětů vyučovaných již na prvním stupni. 

 
2.3.1 Mediální výchova v ŠVP Gymnázia Mnichovo Hradiště (GMH) 
 
 Na Gymnáziu v Mnichově Hradišti je Mediální výchova začleněna do ŠVP jako volitelný 

předmět. Je vyučována ve čtvrtém ročníku nižšího gymnázia, tedy u studentů kvarty 

osmiletého gymnázia.  

 Mediální výchova navazuje na předmět Český jazyk a literatura (1. – 4. ročník nižšího 

gymnázia) a na předmět Občanská výchova, který je vyučován též v 1. – 4. ročníku nižšího 

gymnázia. 

 V ŠVP GMH se dočteme, že „Předmět má žáky vybavit základní úrovní mediální 

gramotnosti. Žáci získají základní poznatky o fungování a roli médií v současnosti. Žáci jsou 

vedeni k analýze předkládaných sdělení, k posuzování jejich věrohodnosti, k zjišťování 

komunikačního záměru. Předmět je zaměřen na vytváření kritického přístupu k mediálním 

sdělením a na schopnost interpretace tohoto sdělení.“23 

MV u žáka zde klade důraz na: 

• schopnost vhodně využívat média jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění 

volného času; 

                                                 
22  Systém kurikulárních dokumentů, dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-
content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
23  Školní vzdělávací program Gymnázia Mnichovo Hradiště, [online]. Dostupný z WWW:  
<http://www.gmh.cz/skolni-vzdelavaci-program.html#obsah> [cit. 2011-02-23] 
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• pochopení cíle a strategie mediálních obsahů; 

• získání představy o fungování médií a jejich strategiích; 

• rozvíjení komunikačních schopností; 

• využívání žákových schopností při týmové práci; 

• rozvíjení citlivost vůči předsudkům a zjednodušování informací v médiích; 

• uvědomění možnosti svobodného vyjádření a odpovědnosti za způsob prezentace 

svých názorů; 

• zvládnutí vyhledávání informací i v elektronické podobě (internet); 

• dovednost posoudit hodnověrnost informací získaných z internetu (porovnání min. 

dvou zdrojů). 

Výchovně vzdělávací strategie: 

• kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence k učení - učitel 

seznamuje žáky s různými zdroji informací, získané informace žáci kriticky hodnotí, 

hledají důkazy pro své závěry; 

• kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní - učitel vede žáky k tomu, 

aby byli otevření k různým postupům řešení, nacházeli alternativy řešení problémů; 

• kompetence sociální a personální, kompetence občanské - učitel zadává úkoly formou 

skupinové i samostatné práce; 

• kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence sociální a personální - 

učitel zařazuje dramatizace a rolové hry související s aktuálními tématy, působí tak na 

názory a postoje žáků; 

• kompetence komunikativní, kompetence občanské -  učitel organizuje besedy s 

odborníky, vycházky, návštěvy kulturních zařízení, exkurze, které poskytují praktické 

doplnění teorie; 

• kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence sociální a personální - 

učitel žáky motivuje k adekvátnímu vystupování na veřejnosti a k zapojení do 

mediální komunikace. 

 

 Viz tabulka č. 1 v příloze. 

 

2.3.2 Mediální výchova v ŠVP 2.ZŠ Mnichovo Hradiště 
 
 Na druhé základní škole v Mnichově Hradišti je mediální výchova vyučována jako 

povinný předmět v 8. ročníku. Podle ŠVP toto průřezové téma přispívá ke schopnosti úspěšně 
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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.24 

 V ŠVP této školy je plán výuky mediální výchova rozpracován v tabulce (viz. příloha č. 2). 

Je propojena s předměty Občanská výchova, Zeměpis a Český jazyk.  

 Pro ilustraci níže předkládám vybrané výstupy, např. v tématu s názvem „Interpretace 

vztahu mediálních sdělení a reality“ má žák pomocí prostředků jako je tvorba profesionální 

seminární práce, detailní rozbor reklam, fotografie a manipulace (podle CD Rozumět médiím) 

být schopen při vyhledávání na internetu hodnotit, srovnávat fakta, rozlišovat podstatné od 

nepodstatného, ověřovat data pomocí různých věrohodných zdrojů, dbát na správnost a 

přesnost získaných i vytvářených dat. Dále by se měl zapojovat do mediální komunikace, 

chápat význam médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času, 

srovnávat získané údaje z reklam s praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi. 

Konečně by měl být také schopen rozlišovat realitu od fikce, zaujímat vlastní postoj a názor k 

příslušné problematice.25  

 

 Viz tabulka č. 3 a 4 v příloze. 

 

2.3.3 Mediální výchova v ŠVP ZŠ Klánovice 
 
 Na základní škole Klánovice je předmět Mediální výchova tvořen jedním z průřezových 

témat, které nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a 

                                                 
24  Školní vzdělávací program 2. Základní školy Mnichovo Hradiště, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://2zsmh.okinfo.cz/index.php?page=18&typ=4> [cit. 2011-02-23] 
 
25  tamtéž 
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práce s médii. V ŠVP je uvedeno, že „média mají výrazný vliv na chování jedince a 

společnosti, na utváření životního stylu a kvalitu života.“26 

 Mediální výchova je na ZŠ zaměřena na systematické vytváření kritického názoru na 

mediální sdělení a na schopnost interpretovat jej z hlediska jeho informační a jazykové 

kvality. 

     Tento obor na škole pomáhá žákům analyzovat mediální sdělení, posoudit jejich 

věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr a orientovat se v obsahu, pozornost 

přitom obracet k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou existujících 

textů, tak vlastní produkcí. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit 

výsledky umělecké i běžné mediální produkce. 

 Mediální výchova na ZŠ Klánovice probíhá v 7. ročníku jako povinný předmět s časovou 

dotací 0,5 hodin týdně přidělenou z disponibilních hodin. Výuka probíhá 1 hodinu jednou za 

dva týdny. 

 Viz tabulka č. 5 v příloze. 

 
2.3.4. Mediální výchova v ŠVP ZŠ Kunratice 
 
 Cílem MV na ZŠ Kunratice je, aby žáci uměli informace z různých médií nejen získat, ale 

především jim porozumět, vyhodnocovat, dále je zpracovat a zaujmout k nim vlastní 

stanovisko. Také je důležité žáky naučit různé způsoby sdělování rozhodování, které získané 

informace předat ostatním a jakým způsobem. 

 Na ZŠ Kunratice je mediální výchova začleněna do ostatních předmětů. V rámci 

povinných předmětů je začleněna do výuky českého jazyka a literatury, cizího jazyka, 

matematiky, informatiky, svět kolem nás, dějepisu, výchovy k občanství, fyziky, přírodopisu, 

zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a předmětu člověk a svět 

práce. 

 Mezi volitelnými předměty je začleněna do cvičení z prvního cizího jazyka, estetického 

semináře, programování-webmasteru (jež navazuje na Informatiku) a sportovních her. 

 Viz tabulka 6. v příloze. 

 

 Dále je mediální výchova začleněna i do nepovinných předmětů (kroužků), jako je divadlo, 

pěvecký sbor, školní kapela a tvorba školního časopisu. 

 Viz tabulka č. 7 v příloze. 

                                                 
26  Školní vzdělávací program Základní školy Klánovice, [online]. Dostupný z WWW: <http://www.zs-
kl.cz/vyuka/ucplany.pdf> [cit. 2011-02-23] 
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3) Stav mediální výchovy na vybraných školách 
 

 Miroslav Chráska ve své knize Metody pedagogického výzkumu uvádí, že k fázím 

klasického pedagogického výzkumu patří stanovení problému, formulace hypotézy, testování 

(verifikace, ověřování) hypotézy a vyvození závěrů a jejich prezentace. Při stanovení 

problému začíná práce předběžnou analýzou, při níž získáváme co největší množství 

informací z oblasti, kterou hodláme zkoumat, což se odrazilo již v kapitole 1 a 2 této práce. 

(Chráska, 2007: 12) 

 

3.1. Hypotéza 

 Problém by měl být formulován zcela konkrétně a jednoznačně a měl by vyjadřovat vztah 

mezi dvěma nebo více proměnnými. Žádný empirický důkaz nemůže hypotézu nikdy 

jednoznačně a definitivně dokázat. Je možné říci, že empirický výzkum v podstatě hypotézu 

nedokazuje, ale pouze zdůvodňuje její přijatelnost. Je-li hypotéza na základě důkladného 

empirického ověřování přijata, je možné ji zobecnit a doporučit k praktickému využití. 

(Chráska, 2007: 17) 

 Hypotéza je vyjádřena oznamovací větou, vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými (je 

formulována jako tvrzení rozdílech, vztazích nebo následcích) a musí ji být možno empiricky 

ověřovat – její položky musí být měřitelné.(Chráska, 2007: 18) 

 

Hypotézy v této práci zní: 

1) Žáci, kteří mají mediální výchovu začleněnou do ostatních předmětů, budou mít menší 

znalosti o mediální výchově, než žáci, kteří mají mediální výchovu jako samostatný předmět.  

 

2) Školy, které mají mediální výchovu začleněnou do ostatních předmětů, budou mít tento 

předmět méně rozpracovaný v ŠVP než ty školy, které ji učí jako samostatný předmět. 

 
3.2 Cíl výzkumu 

 Se sílící mocí médií je mediální výchova v současné době aktuálním tématem. Začalo se o 

ní mluvit i v rámci kurikulární reformy a byla zavedena do škol v RVP jako průřezové téma. 

Tato práce zjišťuje v jakém stavu se nachází znalosti žáků na druhém stupni základní školy, 

kde je mediální výchova nejčastěji vyučována. Cílem tohoto výzkumu je ověření obou 

hypotéz, čili zjistit, zda jsou znalosti žáků, kteří mají mediální výchovu začleněnou do 

ostatních předmětů, o mediální výchově nižší, než znalosti žáků, kteří mají mediální výchovu 
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jako samostatný předmět. Cílem výzkumu není pouze zjišťovat znalosti, jelikož ty jsou vždy 

ovlivněny mnoha faktory, ale i fakt, zda a k čemu žáci využívají média, jak často je používají 

a zda si dokážou představit svůj život bez nich. Vzhledem k druhé hypotéze je dalším cílem 

zjistit, zda jsou ŠVP rozpracované více tam, kde je mediální výchova vyučována jako 

samostatný předmět. 

 

3.3 Metodologie 

 Pro tento výzkum byla zvolena metoda dotazníku. Jeho součástí jsou položky zjišťující 

fakta, položky zjišťující znalosti nebo vědomosti i položky zjišťující mínění, postoje a motivy 

dotazovaných. Zaměřila jsem se nejen na znalosti, ale i používání médií studenty a jejich 

názory na některé věci. (Chráska, 2007: 168) V práci je vzhledem k různým typům otázek 

použit smíšený výzkum. Mezi položkami dotazníku jsou zahrnuty oba typy položek a to jak 

otevřené (nestrukturované) tak i uzavřené (strukturované).(Skálová 1985: 88) 

 

3.3.1. Dotazník 
 
 Dotazník má 14 otázek, z toho ve dvou případech žák uvádí svůj věk a pohlaví, dalších šest 

uzavřených otázek je zaměřeno na zkoumání celého vzorku (tzn. všech 150 žáků) a jeho 

charakteristik. Zbylých pět otázek je testových. 

 Testové otázky jsem do dotazníku vložila se záměrem získat představu o odlišných 

znalostech čtyř částí skupiny. V odpovědích na tyto otázky ve výsledku hledám rozdíly mezi 

znalostmi žáků různých škol. V takovém případě (zkoumání znalostí žáků) jsem nemohla 

volit jiné, než testové otázky. Jak uvádí Chráska, testové úlohy se dělí na otevřené a uzavřené.      

Úlohy otevřené (které jsem zvolila ve svém dotazníku) lze dále rozdělit na široké a na úlohy 

se stručnou odpovědí. Široké úlohy vyžadují odpověď na 1-2 strany či delší, proto jsem 

zvolila otevřené úlohy se stručnou odpovědí, kdy žák uvede svou vlastní krátkou odpověď. 

(Chráska, 2007: 189) Záměrem bylo, aby byly odpovědi co nejvíce vypovídající, a proto jsem 

nevolila uzavřené otázky, u kterých by byla snadnější dedukce správné odpovědi, ale otázky 

otevřené, ve kterých studenti uvádějí to, co si skutečně myslí. 

 Výzkum byl rozdělen na část, která sumarizuje postoje, názory a fakta týkající se všech 

dotazovaných. Tyto vlastnosti jsou uvedeny v grafech společných všem sto padesáti 

dotazovaným žákům. Otázky, které zkoumají vybraný vzorek jako celek zní: 
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1) Jaké je médium, které myslíš, že používáš nejčastěji? 

2) Dokážeš si představit život bez médií? 

3) Jak dlouhou dobu denně trávíš u počítače? 

4) Jaké pořady tě zajímají v televizi? 

5) Máš rád(a) reklamy? 

6) O médiích máš nejvíce informací od... 

 

 Další otázky zkoumají stav znalostí a postojů žáků k mediální výchově a její výuce na 

jednotlivých školách zvlášť a následně jsou jejich odpovědi porovnávány navzájem. Pro tyto 

otázky jsem volila formu testovou (viz výše). 

 

Testové otázky, které zkoumají různé úrovně znalostí žáků z mediální výchovy zní: 

 

7) Co je médium? Pokus se vysvětlit pojem. 

8) Co je reklama? 

9) Uveď záporné účinky médií 

10) Uveď kladné účinky médií 

11) K čemu ty sám/sama používáš média? 

 

 Protože byl dotazník formulován pro všechny stejně, na poslední otázku č.12. Mediální 

výchova...(vyber tvrzení, které nejlépe sedí) odpovídaly jen ty žáci, kteří mají MV jako 

samostatný předmět (tzn. pouze 101 žáků). 

 

3.3.2 Analýza 
 

 Další zvolenou metodou je analýza. „Při výzkumu a řešení výzkumných otázek používáme 

dvě hlavní obecné metody dané dvojicemi analýza – syntéza, induktivní postup – deduktivní 

postup. Analýza spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak tyto 

komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Provádíme 

při ní průzkumové a objevující aktivity.“ ( Hendl 2008: 33)  

 Analýzou prošly ŠVP všech zúčastněných škol, což jsem se rozhodla prezentovat v 

samostatné kapitole, nicméně ve vyhodnocení výzkumu se objeví závěr z provedené analýzy a 

její vyhodnocení v rámci potvrzení či vyvrácení druhé hypotézy (viz kapitola 2). 

 

 



  

 32

3.4 Zdůvodnění výběru vzorku 

 Podle dělení výběrů vzorků se v této práci jedná o skupinový výběr – jsou vybrány 

skupiny, které jsou z hlediska cíle výzkumu stejnorodé a z nichž je to tvořen celý soubor. 

V tomto případě je nutné, aby rozsah skupinového výběru byl dostatečný – o rozsahu totiž 

nerozhoduje velikost skupin, ale jejich počet. (Chráska, 2007: 21) 

 

 Vzhledem k hypotéze jsem se rozhodla zkoumat školy, které mají mediální výchovu v ŠVP 

řešenou různými způsoby. Jedná se o školy, které mají mediální výchovu  

 

a) začleněnou do ostatních předmětů 

b) jako povinný předmět v jednom ročníku 

c) jako volitelný předmět v jednom ročníku. 

 

 Zároveň jsem zvolila školy ze dvou geografických oblastí, velkoměsta a maloměsta, 

jelikož bych nerada omezila svůj výzkum pouze na jednu z těchto dvou částí. 

 

3.5 Popis vzorku 

 Soubor je zvolen tak, aby mohl působit jako celek. Jeho části se od sebe liší polohou a 

způsobem začlenění průřezového tématu mediální výchova do vyučování.   

Všechny děti jsou v 7. – 9. ročníku ZŠ, čili přibližně ve věku 13 – 15 let. Výzkum zahrnuje 

obě pohlaví. 

 

 Na Základní škole v Mnichově Hradišti je mediální výchova vyučována jako povinný 

samostatný předmět v 8. ročníku. Počet studentů v této skupině je 39. Mediální výchovu na 

ZŠMH vyučuje mladý muž. 

 

 Na osmiletém gymnáziu v Mnichově Hradišti je mediální výchova vyučována jako 

volitelný předmět v kvartě (9. ročníku). Počet studentů v této skupině je 25. Mediální 

výchovu na GMH vyučuje mladá žena. 

 

 Na ZŠ Klánovice je mediální výchova vyučována jako povinný samostatný předmět v 7. 

ročníku. Počet studentů v této skupině je 50. Mediální výchovu na ZŠMH vyučuje žena 

středního věku. 
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 Na ZŠ Kunratice je mediální výchova začleněna do ostatních předmětů v ŠVP. Aby se 

shodoval věk respondentů, vybrala jsem žáky 8. a 9. ročníku. Počet studentů v této skupině je 

36. Mediální výchova jako předmět není v Kunratické ZŠ vyučována. 

 

 Závěrem bych ještě ráda dodala, že jsem se záměrně nerozhodla zkoumat skupinu žáků, 

kteří mají MV jako projektové vyučování, neboť mi toto srovnání nepřipadá relevantní. 

 

3.6 Vyhodnocení 

3.6.1. Žáci a média 
 

 V této části se budu věnovat vyhodnocení otázek společných všem žákům bez rozlišování 

škol. 

 

1) Pohlaví 

 

 Na dotazník odpovídalo celkem 87 chlapců a 63 dívek. Tento graf slouží pouze k lepší 

představě dotazovaného vzorku, na jeho výsledky nemá pravděpodobně vůbec žádný vliv. 

Poměr chlapců a dívek byl v každé třídě poměrně vyvážený, konkrétně 2ZŠMH 24/15, GMH 

14/11, Klánovice 28/22 a Kunratice 21/15. 

 

Pohlaví dotazovaných

chlapci

dívky 
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2) Dokážeš si představit život bez médií? 

 

 Život bez médií si dokáže představit pouze 18 žáků, naopak bez nich si svůj život v tomto 

věku nedokáže představit 105 žáků ze 150 dotazovaných, čili 70%. 27 žáků (18 %), uvedlo 

možnost „nevím“. 

 

3) Médium, které myslíš, že používáš nejčastěji 

 

 

 V této otázce jsem se snažila zjistit, které z médií žáci používají nejčastěji. Otázka byla 

uzavřená s pěti možnostmi odpovědi (Knížka, TV, počítač, mobilní telefon, jiné), přičemž v 

odpovědi „jiné“ se jednou objevilo rádio, jednou PSP a jednou časopis. Někdy žáci v této 

možnosti ještě zopakovali médium, které bylo uvedeno již v možnostech výše, což jsem 

vyhodnotila jako výběr oné konkrétní možnosti. 
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 Na grafu jsou vidět i výsledky z jednotlivých škol, aby bylo možné udělat si představu. Na 

všech školách nejvíce žáků (v absolutních číslech 110) uvedlo počítač, hned v závěsu za ním 

se umístila televize (abs.č. 69). 

 Zajímavé jsou odpovědi žáků gymnázia v Mnichově Hradišti, kteří oproti kolegům z 

ostatních škol umístili televizi na stejnou úroveň jako ostatní možnosti, tedy pro ně není 

prioritou a počítač výrazně převyšuje ostatní položky. 

 

4) Jak dlouhou dobu denně trávíš u počítače? 

 

 

 Příhodná otázka, kterou si v poslední době pokládá spousta dospělých. Položením této 

otázky jsem se snažila udělat si představu, jakou žáci tráví u počítače. Při vyhodnocení jsem 

opět zvolila graf, kde jsou vidět odpovědi všech skupin dotazovaných. Odpovědi žáků z 

různých škol se liší, což vypovídá o nějakém faktoru, jemuž se ale v této práci nemám prostor 

věnovat. Zajímá nás především celkový výstup z celého vzorku 150 žáků. Jednu hodinu 

denně a méně stráví u počítače 25 žáků (17% z celkového počtu dotazovaných), 1-2 hodiny 

uvedlo nejvíce žáků, (abs.č. 49), tedy 33% z celkového počtu dotazovaných. Dvě až tři 

hodiny uvedlo 20% a tři a více hodin 30% dotazovaných. Studenti se tedy dělí do dvou skupin 

– na ty, kteří používají počítač k zjišťování informací, práci do školy a lehčí komunikaci a ty, 

kteří tráví u počítače svůj volný čas a počítač (hry, komunikace, internet,...) se pravděpodobně 

řadí mezi jejich koníčky. 
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5) Jaké pořady tě zajímají v televizi? 

 

 V odpovědi na tuto otázku mohli žáci vybrat více možností. Jak můžete vidět v grafu, u 

žáků ve věku 13-15 let v televizi vítězí sledování seriálů a filmů, čili televize pro ně má 

především zábavnou funkci. Na seriály a filmy se dívá 128 žáků, tedy 85% dotazovaných. Na 

druhém místě ve sledovanosti jsou zábavné a hudební pořady (30%) a sport (22%). 

Dokumenty a cestopisy zajímají 28 (19%) dotazovaných a zprávy a politika 22 žáků (15%). 

Preference dokumentů a cestopisů před politikou a zprávami může být způsobena touhou po 

zábavním obsahu, který dokumenty a cestopisy nabízí. 

 

6) Máš rád/a reklamy? 
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 V této otázce mohl každý vybrat jen jednu možnost. Z grafu vyplývá, že studenti ve 

většině případů reklamy nesnáší, což je možnost, kterou uvedla téměř polovina dotazovaných, 

tedy 74 studentů (49,3%). Zajímavé je, že druhá nejpočetnější skupina (42 žáků, 28% ze 

všech dotazovaných) uvedla, že jí reklamy nevadí a má je ráda. Možnost „nedívám se na 

žádné“ vybralo pouze pět studentů, což vypovídá o tom, že jsou reklamami opravdu 

obklopováni všude a nelze je prostě „nevidět“.  

 U této otázky jsem zkoumala zvlášť také odpovědi studentů různých škol. V 

maloměstských školách uvedlo několik studentů, že se na reklamy vůbec nedívá, což je 

pravděpodobně ovlivněno tím, že jimi nejsou tolik obklopeni jako studenti ve velkoměstě. 

Zároveň Kunratičtí žáci jsou k reklamám shovívavější než ostatní. 

 

7) O médiích mám nejvíce informací... 

 

 Ve vyhodnocení této otázky jsem opět zvolila graf, kde jsou vidět odpovědi různých 

skupin zvlášť. Lze z něj hezky vyčíst fakt, že žáci, kteří mají mediální výchovu vyučovanou 

samostatně (2.ZŠ MH, ZŠ Klánovice a GMH) mají znalosti o médiích zprostředkovány 

školou, zatímco v Kunraticích tuto možnost uvedli pouze dva studenti. V odpovědích na tuto 

otázku se také odráží obrovská a rostoucí moc médií (zmíněná v 1.kapitole), jelikož nejvíce 

informací o médiích mají žáci právě z médií (tuto odpověď zvolilo 84 studentů, tedy 56% 

všech dotazovaných), což lze brát jako jakési varování – více k němu pohovořím v závěru 

práce. 
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3.6.2. Srovnání znalostí žáků na různých školách 
 
 V této podkapitole jsou vyhodnoceny testové otázky. Těchto pět otázek bylo žákům 

položeno formou otevřených otázek  Otevřené položky nenabízejí žádné předpřipravené 

odpovědi a dávají prostor studentovi, aby na ně mohl odpovědět zcela po svém. Po 

shromáždění odpovědí je u nich nutné provést dodatečnou kategorizaci, která umožňuje velký 

počet nepřehledných individuálních odpovědí převést na menší počet kategorií. Musíme ale 

vzít v potaz, že výpovědní hodnota otevřených otázek značně závisí na dovednosti nebo 

ochotě dotazovaných se vyjadřovat, což vzhledem k jejich věku mohlo být nepatrnou 

komplikací. Ve výsledku ale všichni žáci byli ochotní odpovídat. (Chráska, 2007: 166) 

 U každé otázky bylo vytvořeno několik kategorií podle odpovědí žáků. Jejich kompletní 

odpovědi (pouze s gramatickými korekcemi) přikládám v příloze na konci práce.   

 
8) Co je médium? Pokus se vysvětlit pojem 

 

 Tento graf ukazuje výsledky otevřené otázky „Co je médium?“ Ze všech odpovědí jsem 

vytvořila deset kategorií, které jsou vypsány vpravo v legendě. Na první pohled se graf může 

zdát nepřehledný, ale je v něm vidět, že žáci Kunratické základní školy, kteří mají mediální 

výchovu začleněnou do ostatních předmětů, jsou v definicích méně vyhranění než ostatní. 
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 Celkový součet všech uvedených odpovědí na otázku „Co je médium?“ vytváří takovýto 

graf. Nejvíce žáků (61) uvedlo, že médium je zdroj informací a uvedlo také příklady. Ačkoliv 

v zadání znělo „pokus se vysvětlit pojem“, častokrát žáci psali pouze příklady. 

 

9) Co je reklama? 

 

 Na otázku co je reklama žáci odpovídali víceméně stejnorodě. Jejich odpovědi se mi 

následně podařilo rozdělit do šesti kategorií. Kategorie „propagace výrobku, nabídka služeb“ 

a kategorie „upoutání pozornosti k nějaké věci“ jsou si ve významu velmi podobné. 
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 Subjektivně ale pociťuji rozdíly mezi konotacemi obou tvrzení. První možnost referuje spíš 

k produktu a k záměrům reklamy či firmy jako zadavatele reklamy. V druhém případě se 

jedná o hodnocení toho, jak reklamu vnímají spotřebitelé – tedy že jde o upoutání jejich 

pozornosti. Z této odpovědi lze vyčíst, že žáci vnímají reklamu z kritičtějšího pohledu, tedy že 

firmy či organizace se nesnaží představit jim svůj produkt, ale upoutat jejich pozornost k 

čemukoliv. V tomto grafu můžeme vidět, že Kunratická škola má nejvíce odpovědí „nevím“ 

ze všech skupin a je názorově nejméně vyhraněná. 

 

 Graf celkového počtu odpovědí na otázku „Co je reklama?“. Nejvíce dotazovaných 

(celkem 70, tedy 47% z celkového počtu dotazovaných) zodpovědělo možnost první, reklamu 

jako upoutání pozornosti vnímá 53 respondentů. Celkem osmnáct žáků uvedlo příklady. 

Zajímavý je téměř stejný počet žáků, kteří uvedli reklamu jako přestávku (13) a těch, kteří na 

tuto otázku neznali odpověď (15). Dvanáct žáků vnímá reklamu jako prostředek k ovlivnění 

lidí, což je velmi pozitivní zpráva. 

 

10) Uveď záporné účinky médií 

 Záporné účinky médií byla otázka velmi široce zodpovídaná. Z odpovědí vzešlo nakonec 

deset různých odpovědí, které se na každé škole lišily. Pro větší přehlednost proto vkládám i 

tabulku s počty odpovědí. 

Uveď záporné ú činky médií      

  2ZŠMH GMH Klánovice Kunratice Celkem 
berou nám čas 7 5 9 8 29 
podávají nepravdivé zprávy 7 8 9 2 26 
kazí se oči, zdravotní problémy 3 1 2 5 11 
závislost 6 9 17 9 41 
příliš špatně nás ovlivňují 8 8 3 5 24 
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žádné, nevím 9 0 4 7 20 
zesměšňují a pomlouvají lidi, celebrity 3 3 10 1 17 
zakázané stránky, nebezpečí 4 5 4 1 14 
globalizace, míchání kultur 0 2 0 0 2 
reklamy 0 0 10 4 14 

 

Takto se odpovědi žáků zobrazí v grafu: 

 

 Na ZŠ v Mnichově Hradišti na tuto otázku žáci nejvíce odpovídali „nevím“. Hned vzápětí 

je ovšem odpověď „špatně nás ovlivňují“, což je velmi dobrá odpověď. ZŠ v Mnichově 

Hradišti je ve svých odpovědích nejvíce vyrovnaná a nejsou zde žádné příliš velké výkyvy – 

tam, kde někteří nevěděli, věděli ostatní, což značí o tom, že jako celek mají široké informace 

o negativních účincích médií.  Na Gymnáziu byla nejčastější odpověď „závislost“ a hned 

vzápětí odpovědi „příliš špatně nás ovlivňují“ a „podávají nepravdivé zprávy“, obě velmi 

pravdivé a důležité. Na ZŠ Klánovice žáci v nejvíce případech uváděli závislost (celkem 17 

žáků). Další odpovědí bylo zesměšňování celebrit, což se v odpovědích vyskytovalo velmi 

často, nejvíce ze všech skupin. Žáci ZŠ Kunratice nejčastěji uváděli možnost závislosti a hned 

vzápětí odpověď „berou nám čas“. Z kunratické školy odpověď na tuto otázku neznalo sedm 

žáků. Na obou pražských školách žákům vadí reklamy, což se neprojevilo ani na jedné z 

maloměstských škol.  
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 Graf celkových odpovědí dotazovaných na tuto otázku. Nejvíce (41 studentů) uvedlo 

závislost jako záporný účinek médií, hned na druhém místě se umístil účinek ztráty času 

(uvedlo jej celkem 29 studentů). 

 

11) Uveď kladné účinky médií 

 

 Kladné účinky médií, které žáci uvedli, jsou již jednotnější a celkem tvoří sedm kategorií. 

Jak můžete vidět v obou grafech, žáci ze všech škol se v naprosté většině shodli na tom, že 
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mezi kladné účinky médií patří získávání informací a vzdělávání. Odpovědělo tak 125 

dotazovaných, čili celých 83,3% z jejich celkového počtu. Stejně jednotně se na všech 

školách na druhém místě objevila funkce zábavní. Velmi zajímavý je bod „komunikace s 

přáteli“, který uvedli z každé třídy přesně dva žáci. 

 

 Celkový graf odpovídá přesně jednotlivým grafům. V čele je jednoznačně funkce 

informační (celkem 125žáků), vzápětí (avšak s velkým rozdílem) i funkce zábavní (30 žáků). 

 

12) K čemu ty sám/sama používáš média? 

 
 Tato otázka zjišťuje používání médií a to, zda si žáci uvědomují jejich používání v běžném 

životě. Média žáci nejvíce používají k získávání informací a k zábavě. V Kunraticích je 
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odpověď „zábava“ častější než „získávání informací“, což může být opět dáno několika 

různými faktory, včetně věku žáků. 

 
 V celkovém součtu využívá média k získávání informací 81 žáků, k zábavě 64 žáků, 

dalších 30 žáků uvedlo jako důvod školu a vzdělávání. Ke komunikaci s přáteli využívá 

média 27 žáků. 18 žáků využívá média v souvislosti se svými koníčky a tři z nich dokonce 

úplně ke všemu. 
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3.6.3. Postoj k mediální výchově 
 

13) Mediální výchova 

 

 Na tuto otázku odpovídali žáci v dotazníku jen tehdy, pokud navštěvovali hodiny mediální 

výchovy. Jak jsem již uvedla výše, je to celkem 101 žáků (chybí žáci ZŠ Kunratice a někteří 

studenti GMH, kteří nemají MV jako volitelný předmět). Na všech školách byla nejčastější 

první odpověď (2ZŠ MH 37 žáků, GMH 11 žáků a ZŠ Klánovice 24 žáků). V Klánovicích 

ovšem zaznamenáváme i vysoký počet ostatních odpovědí vzhledem k ostatním školám. To 

může být dáno především osobností učitele, jehož analýzou se tato práce nezabývá.  

 

3.7 Interpretace výsledků 

 Při interpretaci výsledků musíme brát v úvahu několik faktorů, které ovlivňují jejich 

reliabilitu. 

 

3.7.1. Faktory ovlivňující reliabilitu výzkumu  

 

• V prvním případě může být výsledek ovlivněn lišícím se věkem členů skupin, jelikož 

každá škola může předmět mediální výchova začlenit do libovolného ročníku na 

druhém stupni a s tímto faktem tedy musíme při výzkumu počítat. 
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• Dalším faktorem může být různá poloha školy. Žáci z menšího města mohou mít jiné 

znalosti než žáci z Prahy, jelikož každá skupina vyrůstá v jiném sociálním prostředí. 

Faktor sociálního prostředí se netýká pouze velikosti sídla, ale také prostředí a 

sociálních rolí rodiny, ve které vyrůstají. 

 

• Také osobnost vyučujícího hraje ve znalostech žáků velkou roli. Záleží na mnoha 

faktorech – na jeho stylu výuky, na jeho charisma, vystupování, spravedlivosti a 

přístupu ke studentům. Osoby vyučující MV na uvedených školách (alespoň z 

hlediska pohlaví a věku) byly stručné popsány v kapitole 3.5 Popis vzorku.  

 

• Poslední, nikoli méně důležitou věcí, kterou musíme brát také v úvahu při výzkumu je 

fakt, že žáci vyplňovali dotazníky při hodinách, kdy seděli v lavicích po dvou. Ačkoliv 

byli upozorněni, že není důležité vyplnit „správně“ všechny kolonky, ale uvést 

skutečnou znalost či názor, mnohdy se snažili radit si v odpovědích navzájem či 

prostřednictvím falešných údajů zapůsobit na souseda či kamarády. Vzhledem k jejich 

věku je tato možnost také nasnadě a je nutné s ní při výzkumu počítat. 

 

 

3.7.2 Vyhodnocení stavu mediální výchovy na školách 
 

 Výsledky grafů ukazují, že celkově zkoumaný vzorek si nedokáže představit život bez 

médií. Z médií používá nejčastěji počítač, u nějž tráví 1-2 hodiny denně, někteří i 3 hodiny a 

více. V televizi dotazované nejvíce zajímají seriály a filmy a nesnáší reklamy. O médiích mají 

nejvíce informací z médií a chápou je jako zdroj informací. Vědí, co je reklama a na jakém 

principu funguje. Jako záporné účinky médií vidí především možnou závislost na nich, ztrátu 

svého času a v neposlední řadě pochybují o správnosti a pravdivosti zpráv přijatých z médií. 

Jako kladné účinky uvádějí získávání informací a vědomostí a také zábavu. Média nejvíce 

používají právě k těmto věcem – k získávání informací, zábavě, vzdělání a komunikaci. 

 Po vyplynutí z teoretické části práce považuji za velmi důležitý fakt, že nejvíce informací o 

médiích se žáci dozvídají z médií, protože to vypovídá o jejich moci a možnosti ovlivnit velké 

skupiny lidí. I žáci sami považují média za největší zdroj všech svých informací, a to i o nich 

samotných. 
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3.7.3 Rozdíly mezi skupinami výzkumu 
 
Co je médium? 

 Na tuto otázku odpověděla většina žáků ve všech skupinách dobře, tedy zvolila jednu z 

variant sdělovací prostředek/zdroj informací/komunikace. Odpovědi žáků 2. ZŠ MH a GMH 

jsou podstatně vyhraněnější než odpovědí žáků pražských škol. V Klánovicích žáci uváděli 

častěji příklady než definice a také jich hodně uvedlo možnost „nevím“, což může být spojeno 

s jejich nízkým věkem (členové této skupiny jsou nejmladší z celého vzorku). S větší 

pravděpodobností by při uzavřené formě otázky dovedli odpovědět spíše. Žáci Kunratické ZŠ 

odpovídali mnohem obecněji a jejich odpovědi byly vyvážené ve všech kategoriích.  

 

Co je reklama? 

 Na 2. ZŠ v Mnichově Hradišti i na tamním gymnáziu uváděli žáci nejčastěji dvě (správné) 

odpovědi – „propagace výrobku“ a „upoutání pozornosti“. Ostatní možnosti na těchto školách 

uvedlo jen pár jedinců. Oproti tomu pražské školy se ukázaly být opět celkově méně 

vyhraněné v názorech. V Klánovicích žáci opět uváděli příklady spíše než definice a často se 

tu objevila i možnost „přestávka ve filmu“, což je sice myšleno správně, ale tato definice 

uvádí spíš umístění reklamy v jednom médiu a nikoli její charakteristiku. Na ZŠ Kunratice 

žáci uváděli možnost „nevím“, která se v grafu umístila na třetím místě. Důvod, proč žáci 

uváděli možnost „nevím“ je opět výsledkem několika faktorů (uvedených na začátku této 

kapitoly), z nichž ještě jednou jmenujme například odlišný věk a sociální prostředí.  

 

Uveď záporné účinky médií 

 Záporné účinky médií si žáci představují rozdílně. V odpovědích se projevily individuality 

osobností žáků. Všechny odpovědi se pohybovaly na stejných úrovních. Mezi největší rozdíly 

v odpovědích patřil fakt, že žáci pražských škol uvedli reklamu jako záporný účinek médií, 

což neudělal ani jeden student z mnichovohradišťských škol. Na ZŠ Klánovice žáci více než 

ostatní zmiňovali zesměšňování celebrit a pomluvy. Na GMH dva studenti uvedli i možnost 

globalizace kultur, což neuvedl nikdo jiný a všichni z této skupiny také znali odpověď na tuto 

otázku. Oproti tomu žáci 2. ZŠ MH nejčastěji uvedli možnost „nevím“ ačkoli mají mediální 

výchovu jako povinný předmět. 

 Odpovědi na tuto otázku pravděpodobně vycházejí z aktuálních témat, které studenti 

momentálně v hodinách mediální výchovy probírají. 
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Uveď kladné účinky médií 

 Odpovědi na tuto otázku byly na všech školách velmi jednotné. Ve spojení s následující 

otázkou a odpověďmi na ní vyhodnocuji, že žáci používají média právě k věcem, které 

považují za přínosné. Nejčastěji uváděný kladný účinek byl všude „přínos informací“ a hned 

po něm „zábava“. Odpověď „nevím“ uvedlo minimum studentů, nejvíce (6) jich však bylo ze 

ZŠ Klánovice, což opět může souviset s jejich věkem. 

 

K čemu ty sám/sama používáš média? 

 Jak jsem již uvedla výše, žáci využívají média primárně k získávání informací a k zábavě. 

Odpovědi na tuto otázku byly opět vyhraněnější u studentů škol, které mají samostatnou 

výuku mediální výchovy. Studenti Kunratické ZŠ odpovídali obecněji a jejich odpovědi jsou 

vyváženější.  

 

 Z faktu, že studenti, kteří mají mediální výchovu jako samostatný předmět, mají 

vyhraněnější názory v definicích i kritice médií, můžeme vyčíst, že se v hodinách těmto 

tématům věnují a rozebírají je. Studenti Kunratické školy (která nemá mediální výchovu jako 

samostatný předmět) byli často v odpovědích neutrální, nevyhranění a také více uváděli 

možnost „nevím“. Studenti gymnázia v Mnichově Hradišti se svými vědomostmi dopadli 

nejlépe, ačkoli zde musíme vzít v úvahu, že struktura studijního plánu ZŠ a zmiňovaného 

gymnázia se liší, a tak žáci ZŠ neměli k dispozici tentýž zdroj vědomostí. Ačkoliv byly jejich 

vědomosti nejširší, nelze říci, že studenti gymnázia mají pro studium větší předpoklady, 

protože pro konstatování studijních (ne)předpokladů jedněch či druhých nemáme dostatek 

informací, které bychom mohli zjistit jen z fundovaného pedagogicko-psychologického 

zkoumání žáků z obou škol. 

 

3.7.4 Potvrzení či vyvrácení hypotéz 
 
Na začátku výzkumu byly stanoveny dvě hypotézy: 

 

1) Žáci, kteří mají mediální výchovu začleněnou do ostatních předmětů, budou mít 

menší znalosti o mediální výchově, než žáci, kteří mají mediální výchovu jako 

samostatný předmět.  
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2) Školy, které mají mediální výchovu začleněnou do ostatních předmětů, budou mít 

tento předmět méně rozpracovaný v ŠVP než ty školy, které ji učí jako samostatný 

předmět. 

 

 První z nich, tedy že žáci, kteří mají mediální výchovu jako samostatný předmět budou mít 

větší znalosti o médiích, než ti, kteří ji mají začleněnou do ostatních předmětů, se nepotvrdila. 

Můžeme sice pozorovat (výše popsané) rozdíly mezi těmito dvěma skupinami, avšak jsou to 

rozdíly pouze v konkrétních faktech, není možné říci, zda tito žáci mají doslova menší 

znalosti o mediální výchově. Po provedení výzkumu stavu mediální výchovy na vybraných 

školách můžeme říci, že odpovědi žáků se liší v závislosti na několika faktorech. Po 

provedení toho výzkumu není možné uvést, kdo z nich má lepší znalosti a zda to závisí na 

formě výuky mediální výchovy. Žáci ZŠ Kunratice dokázali s nepatrnými výjimkami 

odpovědět na všechny otázky, které jim byly položeny.  

 

 Druhá hypotéza se potvrdila. Ve školním vzdělávacím programu ZŠ Kunratice je mediální 

výchova popsána jako průřezové téma a je pouze zmíněna jako doplňující téma u několika 

ostatních předmětů. Oproti tomu na dalších školách se mediální výchově věnují celé kapitoly 

či podrobné tabulky ve školních dokumentech. Všechny tyto tabulky si můžete prohlédnout v 

příloze. 
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Závěr 
 
 Cílem této práce bylo zjistit stav mediální výchovy na vybraných školách. Nejprve byla 

provedena rešerše literatury, čili jakési ujasnění, co přesně mediální výchova znamená a jaké 

jsou její počátky a formy. 

 V druhé části byly analyzovány školní a národní dokumenty, které začleňují mediální 

výchovu do výuky jako průřezové téma. V této kapitole byla také provedena kompletní 

analýza všech dostupných dokumentů školy v rámci získání informací o mediální výchově. 

 Třetí, výzkumná část se zabývala průzkumem stavu mediální výchovy na čtyřech 

vybraných základních školách, dvou pražských a dvou maloměstských. Dvě z těchto škol 

měly mediální výchovu jako povinný samostatný předmět, jedna jako volitelný předmět a na 

čtvrté škole byla mediální výchova začleněna do ostatních předmětů. Na těchto školách byl 

proveden výzkum, který měl zjišťovat úroveň znalostí a schopností žáků používat média. Ve 

většině případů žáci odpověděli správně na položené otázky a část výzkumu zabývající se 

zjišťováním úrovně znalostí žáků dopadla na všech školách velmi dobře (nebyl zaznamenán 

žádný velký znalostní či vědomostní výkyv). Otázky zjišťující „používání“ médií byly 

vyhodnoceny v kapitole 3.7.2. 

Jak je uvedeno v rámcovém vzdělávacím programu (viz. kapitola 2), měli by žáci především 

být schopni analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 

komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Také by se měli umět 

orientovat v mediovaných obsazích a vybrat si určité médium jako prostředek pro naplnění 

nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

Výzkum dokazuje, že žáci jsou toho ve všech případech schopni na úrovni, která odpovídá 

jejich věku. Na všechny tyto aspekty byl zaměřen výzkum, který potvrdil uvedené schopnosti 

u všech dotazovaných. Studenti vybraných škol se orientují v základních pojmech a umí 

používat média, která využívají především k získávání informací. Vzhledem k jejich 

hodnocení obsahu mediálních sdělení (viz. ot. č. 12 v dotazníku) se potvrzuje i další z 

uvedených aspektů.   

 Znalosti žáků základních škol jsou velmi dobré. Většina dotazovaných znala odpovědi na 

všechny položené otázky, ačkoli zdroje těchto znalostí se liší. Varující by pro nás mohl být 

ukazatel, že žáci se dozvídají nejvíce informací o médiích právě z médií samotných. 

Doufejme, že situace na českých školách se změní natolik, aby žáci za primární zdroj 

považovali školu, čili neutrální instituci, nikoli na ekonomickém principu pracující média. 
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Příloha č. 8: Tabulka kompletních odpovědí žáků na uzavřené otázky 

 

 

 



  

 61
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Příloha č. 10: Přesné odpovědi žáků na otevřené otázky 

1) Co je médium? 

2.ZŠMH 
- Noviny, sociální sítě, když nám něco sdělují 
- Informace a komunikační programy 
- Způsob komunikace, zákony, informace co se dělej ve světě 
- Jsou to třeba počítače, TV, můžeme se dozvědět info 
- Médium = nějaká informace 
- Internet, televize, noviny 
- Jsou to zprávy ze světa zveřejněné na internetu v Tv a rádiu 
- Prostředky kterými se dorozumíváme a získáváme informace 
- Středně propečený steak 
- Nevím 
- Zdroj informací 
- Zdroj informací 
- Noviny, PC, TV – dávají nám informace 
- Internet, TV 
- Info co se kde děje 
- Zdroj informací 
- Zdroj informací 
- Něco co nás informuje (noviny, internet, rádio) 
- Jsou to informační služby, př. noviny, internet, TV 
- Získávání informací 
- Informuje nás o aktuálních věcech, dá se přes ně komunikovat vzdělávají nás 
- Nevím 
- Věc, na kterou často koukáme – PC, TV, Rádio 
- TV, rádio, knihy, vše co nám dá informace 
- Z médií se dozvídáme novinky ze světa z domova 
- Je to přenos informace ze světa 
- To jsou věci, kterými se dozvídáme víc informací třeba surf. na internetu, přes televizi atd. 
- Nevím 
- Nevím 
- Nějaké zprávy co se vyskytují v TV, Internet, atd. 
- Je to společnost, která informuje lidi o událostech ve světě 
- Něco z čeho můžeme čerpat informace z domácnosti nebo z okolních zemí 
- Informace ze světa, které se objevují v novinách, TV,... 
- Z médií čerpáme jakékoliv novinky a zprávy 
- Médium je sociální síť z televize, z počítače, odkud získáváme nové informace 
- Rádio, internet, TV, noviny 
- Jsou to věci (prostředky) které informují společnost aby byly více informováni o ději ve světě a 
zajímavostech 
- Člověk, který dokáže mluvit s duchem nebo media a to znamená zprávy 
- Nevím 
 
GMH 
- Zábavní prostředek, jež má nejen pobavit, ale i informovat 
- Zábavní prostředek podávající informace, zábavu 
- Sdělovací prostředek, kterými nám proudí informace, může to být televize, rádio, noviny, rozhlas 
- Nevím 
- Sdělovací prostředek 
- Je to věc, jež nám sděluje nějaké informace (sdělovací prostředek) 
- Prostředek, kterým získáváme informace 
- Sdělovací prostředek 
- Prostředek, který rozšiřuje informace, dává zábavu 
- Informační prostředky, jako je např. internet, noviny, rádio,... 
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- Může být žena, která dokáže až mysticky něco odhadnout, v dnešní době jsou to nové informace z 
prostředků (sdělovacích) 
- Dává nám informace, informuje nás o dění ve světě 
- Médium je informační prostředek 
- Seriál v Tv 
- Nosič informací – internet, rádio, tv, rozhlas 
- Nějaký sdělovací prostředek 
- Třeba TV nebo i počítač a vše z čeho se dozvídáme nové informace 
- Médium nám dodává nové informace a zprávy 
- Věc která nám předá informace nebo vzdělání a zábavu 
- Něco co nám poskytuje informace 
- Různé mediální zdroje informací (internet knihy, noviny,...) 
- Oznamovací prostředek 
- Prostředek k přenosu informací 
- Je to vzdělávací prostředek 
- Zdroj informací 
 
ZŠ Klánovice 
- Média jsou tělesa, která nás přitahují.Knihu si musíme přečíst, abychom věděli o co jde. Televizi si 
musíte zapnout abyste věděli co tam dávají a také jsou to věci, které se dějí ve světě. 
- Například TV, internet, kniha, mobil. Jsou to téma, ktré se dějou ve světě – drby, reklamy, sport, 
politika, světové katastrofy, atd. 
- Televizní média to znamená nějaká zpráva jsou to věci které se dějí ve světě a potkáváme je na 
každém rohu 
- Prostředky pomocí kterých se dozvídáme nové věci ve světě atd., např. internet, Tv, noviny, časopisy 
- Střední – středně propečené maso atd. Prostředky pomocí kterých se dozvídáme nové věci atd. 
- Jsou to zprávy, noviny, časopisy, reklamy, knížky, atd. Můžeš se v nich dozvědět nové věci a 
informace co se děje ve světě  
- Například PC, TV, mobil, knížka. Věc, od které se dozvídáme zprávy 
- Prostředník, médium je např. tv. zprávy, noviny, články, to odkud pochází zprávy 
- Jsou to televizní zprávy, časopisy, noviny 
- Prostředník/médium je např. tv – to odkud pochází zprávy 
- Nevim 
- Spoj mezi lidmi a okolním světem 
- Médium je jakýkoliv spoj mezi lidmi a okolním světem. Internet, noviny, Tv, rádio 
- Médium jsou časopisy i filmy, reklamy, noviny 
- Nevim 
- Nevim 
- Nevím  
- Věci, které lezou člověku na mozek 
- Mluvit s duchy, drby 
- Kouzelníkův pokusník 
- Střední obtížnost, televize 
- Je to médium které něco vysílá co se děje tak médium je i posílání SMS a dopis 
- Z média se dozvídáme různé zprávy 
- Články, reklamy, nějaká síť 
- Tam kde se dozvídáme nové věci, zprávy, atd. 
- Médium je časopisy, zprávy, znamená to také střední označuje se to jako M 
- Třeba nějaká reklama př. bilboardy, v TV a na počítači respektive na internetu nejčastěji O2 
- Středně propečené maso, televize, kniha, časopis, noviny, počítač, telefon 
- Středně propečené maso, televize, časopisy, knihy, počítač 
- Televize, komp 
- Médium je výraz pro média. Patří tam třeba televize, rádio, noviny, tam všude se dozvíme nějaké 
informace 
- Něco středního, středně propečené maso, střední úroveň 
- Nevím 
- Je například nějaká zpráva, televizní noviny, noviny, časopisy, SMS, zpravodaje, knížka, pc 
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- To jsou např. zprávy nebo informace 
- Střední 
- Média nám dávají informace 
- Zprávy, časopisy, noviny, střední/výstřední 
- Člověk přes kterého se mluví se zesnulými, středně propečený biftek, počítač, noviny, bilboardy 
- Ten, kdo umí mluvit s duchy, středně propečený steak, počítač, televize, elektronika 
- Je věc díky čemu se může dorozumět a mohou to většinou vidět všichni 
- Sdělovač informací 
- Televize 
- Nevím 
- Nevím  
- Prostředky které nás o něčem informují např. noviny, tv, pc 
- Nevím 
- Dodávání informací 
- Nevím 
- Nevím 
 
ZŠ Kunratice 
- Telefon 
- Zdroj informací 
- Tv, noviny, počítač, rádio, anglický význam – středně, český význam – člověk, co vidí budoucnost 
- Zdroje informací 
- Věc,kterou používáme, televize = promítá filmy 
- Komunikace s veřejností, nové informace 
- Komunikace se světem 
- Něco co nám podává informace 
- Médium je něco jako věštění do budoucna, předpovídá dobré i špatné věci, které se nám s největší 
pravděpodobností stanou. Nebo také forma informací, co se událo, stalo a možná i stane 
- Komunikuje s veřejností, říká, co se děje 
- 0 
- Komunikovat s veřejností 
- Podle mě to jsou zprávy 
- 0 
- Médium je něco mezi málo a hodně 
- Nevim 
- Nevim 
- Střední, zpravodajství 
- Televize, mezi, střední, nadpřirozeno 
- Nevím 
- Spojení se světem, např. TV 
- Spojení se světem 
- 0 
- Elektrické zařízení které vydává zvuky 
- Tv 
- Elektrická věc dodávající informace 
- Nevim 
- 0 
- Reklamy, zprávy, střední 
- 0 
- Něco smíchaného 
- Tím se informuje 
- Něco co tě informuje o tom, co se kde děje a co je tam nového 
- To je TV a tak, dává ním informace 
- Např. TV, rozhlas, mobil 
- TV, rozhlas, mobil, PC 
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2) Co je reklama? 
 
2.ZŠ MH 
- Určitá firma chce upozornit na svůj výrobek, tak to dají do TV a na internet 
- Nabídka produktů a služeb jednotlivých firem 
- Způsob upoutání pozornosti lidí na určité výrobky, služby 
- Na nějakou věc vás upozorňují nebo abyste si něco koupili 
- Reklamy jsou např. v TV, je to nějaký produkt, aby si ho lidé kupovali 
- 0 
- Upozornění na něco nového a v té reklamě nám třeba ukazují jak je ta věc „úžasná“ 
- Prostředek který nás má přilákat a někdy i tak ovlivnit 
- Informuje lidi co je ve slevě a co je nového 
- 0 
- Propagace nějakého výrobku 
- Má za úkol zaujmout lidi ke koupi věci 
- Reklama nám nabízí něco, co si můžeme koupit, ukazuje co je nového 
- Propaguje výrobek 
- Ukázka na výrobek 
- Upoutávka 
- Reklama je upoutávka, například když si chceme něco koupit 
- Něco co nám představují lidé a informují nás na nějaké věci např. Fastumgel, persil) chtějí, aby si to 
lidé koupili a aby je to zaujalo 
- Nutí diváka zaujmout aby si daný produkt zakoupil 
- Upoutávka na nějakou věc 
- Věc, která propaguje firmy,kosmetiku atd. 
- Zaplnění minut před nebo při filmu 
- Zvýraznění nějaké věci, aby si lidé víc kupovali atd. 
- Prostředek k nabízení zboží v tv nebo novinách 
- Reklama nás snaží upoutat k tomu, abychom si daný produkt koupili, nebo nás informovaly o 
programu v TV 
- Reklama je na prd je to na prášky, elektroniku atd 
- Je přestávka při filmech v TV 
- Reklama nás navádí na to, abychom si kupovali ty prostředky které tam uvádí 
- Reklama nás má upoutat na nějaký prostředek či jídlo atd. 
- 0 
- Krátká scénka v TV, která má za úkol zaujmout diváka, aby si koupili ten daný předmět nebo 
navštívili nějaké místo 
- Upozorňuje na výrobky/jiná média 
- Chtějí nás nalákat na nějaký produkt 
- Reklama to je to co cpou mezi seriály a filmy, propagace různých věcí 
- Reklama je upoutávka na nějaký výrobek 
- Upoutávka na výrobek 
- Reklama se snaží upozornit na určitou věc aby lidé jí chtěli koupit, reklama reprezentuje určité 
výrobky 
- Reklama je přestávka u filmu, ta přestávka je jako vábič na to, aby si lidé koupili tu dotyčnou věc 
- 0 
 
GMH 
- Upoutávka na výrobek, akci či pořad – upozorňuje 
- Upoutávka na určitý předmět nebo službu za účelem většího prodeje, používání apod. 
- Nějaká propagace výrobku, služeb, firmy, slouží k informování o daném produktu a snaží se 
vychválit nebo na něj aspoň upozornit 
- Když chceme představit něco nového 
- Když má nějaká firma nový produkt tak abychom se o něm všichni dozvěděli  
- Je to cokoliv co upozorňuje na nějakou věc, většinou ve snaze aby si je lidé koupili, popř. zúčastnilo. 
- Důležité je aby byla originální a na místě, kde ji uvidí co nejvíce lidí 
- Propagace nějakého předmětu (výrobku) veřejnosti 
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- Nějaká upoutávka na výrobek například 
- Prostředek v médiích kterým se rozšiřuje povědomí o produktech 
- Upoutávka na něco (nějaký výrobek) abychom si ho koupili aby nás to zaujalo, upoutávka na pořady 
- Propagace různých „výrobků“ za účelem zisku 
- Prostředek jak lidi informovat o nových věcech 
- Propagační materiál, pro nějaký výrobek, firmu nebo akci 
- Propagace produktu 
- Reklama je způsob jak dát o nějakém výrobku vědět a nalákat lidi k jeho koupi nebo vyzkoušení 
- Propagace určité věci 
- Nudná chvíle která je v komerčních televizích 
- Nabídka či vnucení nám nějakého produktu či služby 
- Věc která má zpropagovat určitý produkt nebo službu 
- Propaguje něco např. jídlo či jiná média 
- Propagace nějakého výrobku, zviditelňování, snaha nalákat lidi 
- Reklama je krátký film, upoutávající na urč. produkt nebo sužbu 
- Propagace určitého produktu 
- Propagace určitého výrobku 
- Upoutávka na nějaký produkt za účelem zvýšení prodeje 
 
Klánovice 
- Reklama je to čím by jste na sebe upozornili na svoji firmu atd. reklama v TV – chtějí aby jste jim 
zavolali nebo si koupili výrobek, někomu pomohli 
- Reklama by měla upoutat, nalákat na nějaký produkt nebo na pořad v televizi, politiku a další.  
- Reklama nás všude kolem obklopuje, je to jedno z médií 
- Reklama je nějaké upozornění, aby si lidé tohle a tamhleto kupovali. Ráno jsou reklamy pro děti 
potom pro maminky a také od 20:00 jsou ty nejdražší. V tom nejnapínavějším začne reklama a to 
nesnáším. 
- Upoutávka na určitou věc 
- Upoutávka na určitou věc  
- Věc která je v TV nebo na letáku. A má nás upoutat na nějakou věc třeba v teleshopingu. Je hlavně v 
- TV kde nás má upoutat na nějaké zlevněné věci nebo výhodné. Ale nemám je ráda. 
- Hrozná věc kvůli ní se mi zkazí film! Reklama je většinou na 5 min pouze při nějakým pořadu. 
- Krávovina! 
- Je to blbost 
- Dozvíme se v ní kolik co stojí nebo různé informace o věcech 
- To co dávaj do každýho pořadu nebo filmu, prostě otravná kravina 
- Přestávka mezi programy 
- Upoutávka na nějaký pořad 
- Reklama se snaží upoutat na nějaký produkt pokud je komerčním nebo na nějakou nadaci nebo na 
politickou stranu 
- Upoutávka na různé výrobky, filmy, seriály, ubytování, charitu 
- Tam firmy propagují tvůj výrobek. Je v Tv mezi filmy – přestávka 
- Třeba na nový výrobek, představují kolik stojí a tak. 
- Upoutávka třeba na nový kosmetický prostředek či sponzor pořadu 
- Upoutávka na film výrobek atd. 
- Upoutávka na peníze 
- Je hrozná kravina je to reklama na nějaký produkt 
- Reklama je ukázka na nějakou novou věc např. voňavku a maj za to peníze 
- Je sdělení nějaké věci pomocí média – reklamy: bilboard, letáky, TV 
- Poukázání na výrobky s údajně dobrou kvalitou 
- Je to médium, který si vydělává že se tam ukáže co se prodává a všechny to zaujme a jdou si to 
koupit 
- Reklama je to když na sebe chce upozornit a ukázat jaký je nějaký spolek 
- Reklama je třeba na nějaké mastičky, gely, nebo jiné jsou také reklamy na filmy, upoutávky 
- Upoutávka na tu danou věc. Co tam zrovna ukazujou například teleshoping představujou nové věci 
například spin, end, gou-mop 
- Věc, která se nás snaží upoutat na věc 
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- Věc, která se nás snaží upoutat na různé věci 
- Upoutávka na nějaký produkt či firmu 
- Reklama je o určitém výrobku, autu či třeba jogurtu, dají to o televize a natočí o určité věci nějakou 
krátkou upoutávku aby si to lidé kupovali 
- Upoutávka na nějakou věc. Řeknou jaká je báječná a skvělá ale nakonec to není pravda 
- Buď plakát nebo reklama v TV, kterou se snaží něco dostat mezi lidi, upozorňují na to 
- Reklama je nějaká upoutávka, která nás má zaujmout (přesvědčit), aby jsme si jí zakoupili 
- To je představení nějaké věci 
- Upozorňuje na nějaký produkt 
- Upoutávka např. na výrobky, domy, atd. 
- Je aby se lidi dozvěděli co si mají koupit 
- Poukázka na nějaký produkt (firma, jogurt) 
- Článek v novinách, krátký spot v TV, billboard, aj.-reklamy jsou upoutávky na filmy a na předměty 
- Propagování daného výrobku 
- Upoutávka aby si člověk něco koupil nebo něco podpořil. Můžou být reklamy čistě o penězích ale 
také třeba o zlepšení životního prostředí nebo o pomoci někomu 
- Upoutávka na jisté věci 
- 0 
- 0 
- Zviditelnění nějaké věci kterou chtějí prodávat aby lidé věděli že ta jejich věc dělá to a to 
- 0 
- Upoutávač na nějaký produkt či výrobek který je možno si zakoupit 
- Reklama je ukázka na nějaký obchod, suroviny,... 
- Upozornění na výrobek 
 
ZŠ Kunratice 
- Rekama na něco 
- Propagace 
- Propagace nějakého výrobku vychvalováním výrobku někdy i aby se dobře prodal (nebo služby) 
- Propagace zboží 
- Skládá se ze dvou slov – re (replay), klama (klamat). Nevnadit lidi aby si to koupili atd. 
- Reklama nějaké společnosti, upozorňují na své výrobky atd. můžou být i nadační reklamy abychom 
přispěli na nějakou charitu 
- Upozorňuje na firmy, výrobky, atd 
- Ukazování určitého produktu za účelem větší prodejnosti nebo k obeznámení lidí s určitou věcí 
- Upoutávka na nějaký výrobek, který je na billboardech, TV, MHD, atd. a reklamy vyrábějí různé 
firmy, aby přilákaly co nejvíce lidí, aby si to koupili, ale většinou výrobek není tak dobrý jako v 
reklamě 
- To znamená že ukazuje nějaký produkt, co dělá a jeho plusy..mínusy tam nedávají, nutí nás abychom 
si ho koupili 
- 0 
- Je ukázka nových věcí – lákavá nabídka atd. 
- 0 
- Blbost i když někdy zajímavé 
- Reklama je buď v Tv nebo v rádiích nebo ve formě letáků a ukazuje a vysvětluje reklamní věci, 
ovlivňuje ostatní lidi 
- 0 
- Nevim 
- Reklama 
- Je něco co nutí lidi si kupovat nové a nové věci, představují dokonalý svět 
- Nabídka nákupy 
- Reklama je upoutávka na nově vymyšlenou věc, jsou to jen lží 
- Přesvědčení člověka aby si něco koupil 
- 0 
- Reklamuje nové výrobky na trhu 
- Upoutávka na nějakou věc 
- Žrout času, prezentace výrobku 
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- Propagace výrobku 
- 0 
- Reklama popř.v TV, představuje zboží nějaké firmy 
- 0 
- Propagace 
- Něco co nám vnucuje co nechcete 
- Reklama třeba na produkt, tím chtěj aby sis ho všimla, vědět kdo ho kde prodává a tak. 
- Upoutávka na něco 
- Pauza mezi filmy 
- Pauza mezi filmy 
 
2) Uveď záporné účinky médií 
 
2ZŠ MH 
- Lidé potom nemají čas se třeba projít na čerstvém vzduchu 
- Podávají nepravdivé zprávy 
- Ovlivňují mládež někdy k záporným činům 
- Kazí se oči, ztrácí se komunikace s rodiči 
- Bolest očí, závislost, bolest zad, bolest hlavy, 
- Strávíme u toho moc času př. počítač 
- Většinou to nejsou úplné zprávy nebo pravdivé že si to domýšlejí 
- Ovlivňují nás, trávíme u toho mnoho času, někdy jsme na tom i závislí 
- Lidé tráví víc času u médií než např. venku 
- Uvádějí někdy drastické ukázky 
- Mohou špatně ovlivnit 
- Nedá se učit na testy 
- Nejsou často pravdivé 
- Jsou někdy nepravdivé 
- Dávají články, které osobu zesměšní 
- Pomluvy, nepravdivé informace 
- Nemusí být pravda 
- Mohou nás ovlivnit pokaždé neříkají pravdu 
- 0 
- Některé záběry jsou drastické 
- Jsou tam stránky které jsou dětem zakázány 
- Závislost, můžou se seznámit s lidmi kteří mohou být nebezpeční 
- Ztráta času, možná závislost, možná je ztráta zraku 
- Můžeme být na nich závislí 
- Někdy je toho víc než dost 
- Nevím, co by na nich bylo blbého 
- Že někoho zabijou a ta rodina zesnulého se může chtít pomstít 
- Pomlouvání jiných 
- Závislost, pomlouvání jiných, blbé nápady pro děti 
- Lákají nějaké lidi na nesmysly 
- Asi žádné nejsou 
- Vystresuje to lidi 
- Hodně se sedí u TV a PC 
- Neznám – 0 
- 0 
- 0 
- Nic mě nenapadá 
- Já si myslim, že né 
- 0 
 
GMH 
- Nebezpečí na internetu, závislost, globalizace – míchání kultur 
- Závislost, snadné nebezpečí (internet), globalizace kultur 
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- Mohou být třeba poplašné zprávy, které vyvolávají paniku. Nemusí teda být vždy pravdivé 
- Některá média můžou nějakým způsobem změnit člověka (je agresivní, s nikým nemluví) 
- Mohou urážet osoby, říkají o osobních vdech celebrit 
- Média dokáží manipulovat davem. V médiích jsou často špatné zprávy, může se někomu zdát, že je 
celý svět špatný 
- Média dokážou rozšířit paniku velmi rychle, vznikají závislosti na médiích 
- Mohu přijít do styku s úchylem 
- Nebezpečí např. na internetu (v různých podobách – např. kybernetika) 
- Nebezpečí na internetu – děti si často píšou s neznámými lidmi, později popřípadě setkání s nimi 
(většinou znásilnění, únosy, vraždy 
- Někdy závislost, mnoho lidí nerozezná realitu od fantazie, možná se v nich dozvídáme až moc 
pravdy, dokáží připravit člověka o jeho čest před mnoha lidmi 
- Jsou tam reklamy 
- Dovedou občany zmást, aby reagovali úplně jinak než normálně než by měli 
- Neověřené informace – pomluvy, rozšíření paniky 
- Závislosti, berou nám strašně moc času 
- Na některých mohou být lidé závislí, zdržují od věcí, které jsou důležitější 
- Rychlé šíření paniky třeba při nějakém falešném poplachu 
- Může nás nežádoucně ovlivňovat 
- Můžou nás ovlivňovat tak že u nich budeme trávit hodně času 
- Člověk na nich může být i závislý, např. TV, počítač atd. 
- Závislost na TV, málo času tráveného venku 
- Mají obrovský vliv – co řeknou, to považujeme za pravdu, občas mohou mít špatný dosah, požírají 
čas 
- Ovlivňují lidi, nemusí být pravdivé 
- Přerušují filmy, někdy nepříjemné přetvařování 
- U TV nebo PC trávíme hodně času a není to pro nás dobré 
 
ZŠ Klánovice 
- Drby – Blesk, všechny nepodstatné informace a celebrity to mají ještě těžší všechno co řeknou pak 
převrátí, reklamy během filmu a je jich už moc 
- Drby – můžou člověka urazit a mít z toho pak psychické trauma, reklamy – hodně lidí otravují např. 
ve filmech 
- Bulvár je jeden velký drb a to je špatné a některým lidem drb může zničit celý život, trauma, 
reklamy-hodně lidé otravují 
- Člověk (celebrity) si nemůžou nechat žádné tajemství, když někam jdou nenalíčený nebo něco hned 
o nich někdo něco napíše, dostane se to do médií a je to. 
- Některá média na nás mají špatný vliv 
- Nemůžeme se pořád dívat na Tv nebo PC, některé informace jsou nepravdivé, třeba drby, nemám 
ráda reklamy, jsou dlouhé a nezajímavé a jsou moc nahlas 
- Občas kazí lidi, kteří jsou na nějakých médiích závislí, např. na počítači 
- Třeba závislost na drogách – na počítači 
- Ponižování celebrit, někdy nepravdivé věci 
- Třeba závislost na PC 
- Závislost atd. 
- U celebrit žádné soukromí 
- Člověk si snadno navykne 
- Na PC jsme tak dlouho že se stáváme závislí (i na TV), štvou mě reklamy, jsou hrozně nahlas 
- Pomlouvání lidí, slavní lidé nemaj chvilku pro sebe, aby je někdo nešpehoval 
- Absťák 
- Můžeme si např. na počítač zvyknout a potom nám chybí když ho třeba týden nemáme 
- Lan občas moc dlouhé a nudné 
- Závislost 
- Reklamy 
- Někdy nejsou pravdivé, reklamy 
- Vědí vše i o vašem soukromí, např. FB, můžou vás šikanovat a někdy lžou 
- Závislost, někdy nejsou pravdivé 
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- Žádný nevím 
- Někdy tam někoho ztrapňují a jsou to drby třeba od Blesku atd třeba Nova někdy kecá 
- Na médiích mě vůbec nebaví reklamy jsou nudné a moc dlouhé 
- Jsem na ně závislý, nevím co bych dělal kdyby nebyly 
- Některá média mají moc reklam 
- V TV je moc reklam 
- Můžeme se stát závislí 
- Někdy věci zabarvují a nedávají tam pravdivé informace.přikreslí si je aby byly zajímavější 
- Nějací lidé začnou na nějakým typu médií být závislí. Nemají čas na jiné věci 
- Některé noviny píší věci, které nejsou tak úplně pravdivé 
- Nevím 
- 0 
- Mluví špatně o známých lidech  
- Málo času na učení a jiné věci 
- Věci, které nikoho nezajímají 
- Závislost (PC,TV), zabírají hodně místa a času 
- Když se do nich zažerete tak nekontrolujete čas a nevíte kdy přestat 
- Zabíjí čas a můžeme se na nich stát závislí 
- Počítač – někdy u něj děti jsou moc dlouho a není to zdravé 
- Můžeme se stát závislými 
- 0 
- Je to moc vulgární 
- Zabíjí to čas, můžeme na tom být závislí 
- Mohou lidí pobuřovat, do jiných se záměně strefovat 
- Někdy to lidi úplně oblbuje a oni si to musí jít hned koupit 
- Některé jsou vulgární 
- Demence 
 
ZŠ Kunratice 
- Slepota 
- Závislost 
- Mozek kouká na kraviny, ruší filmy a seriály v půlce 
- Může být závilost 
- Prudí to 
- Můžeme být závislí, zabíjí to čas 
- Můžeme si na ně navyknout a být na nich závislí, kradou nám čas 
- Podstrkují lidem informace, které vždy nemusí být pravdivé, může vést k závislosti na určité médium 
- Může se stát mnoho věcí, může nás to ovlivnit vůči jiné rase člověka, také to může pod tlakem lidí 
dojít až ke smrti 
- Nutí nás si produkt koupit pak si je chceme koupit, bolí nás z toho oči a kazí nám je 
- 0 
- Počítač – když strávím moc hodin na pc tak to není zdravý, stejně tak TV, více sportu neuškodí 
- 0 
- 0 
- 0 
- Reklama 
- Bolí mě hlava a oči 
- Žádné 
- Jsem závislá 
- Drbny 
- Zabíjí to čas, je to věc, která nás odrazuje od učení a zábavy venku 
- Oblbuje to lidi 
- 0 
- Pomalý internet a Lagyyyy, budu mít z toho velké odezvy 
- Lagy, vysoké pingy 
- Vypadne net, trávím u nich moc času, lagy, pingy 
- Závislost 
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- Závislost 
- Závislost např. na TV nebo PC 
- Agresivita, nevhodné věci pro děti 
- Nevím 
- Pořád na to koukáme 
- Reklamy narušují filmy, někdy to není to co tam říkají 
- Trávíme u toho moc času (Tv, PC) 
- Utrácení peněz 
- Poškození zdraví 
 
2) Uveď kladné účinky médií 
 
2ZŠ MH 
- Dozvíme se nové věci 
- Dozvíme se nové věci 
- Mládež se může dozvědět pozitivní zprávy 
- Info, zábava 
- Něco se dozvíme, máme více informací 
- Hodně toho zjistíme, rozšiřují nám zásobu 
- Dozvíme se informace třeba ze světa 
- Dozvídáme se nové informace, zabaví nás to na nějakou dobu 
- Dozvíme se co je nového 
- Lidi vědí co se děje ve světě 
- Dozvíme se něco nového 
- Je to zábavné 
- Vím něco nového 
- Víme co se děje ve světě 
- Víme co se kde děje 
- Informace 
- Dozvíme se hodně zajímavosti 
- Dozvíme se zajímavé věci 
- Dozvíme se víc věcí a jsme chytřejší 
- Dozvím se nové informace 
- Víme co se aktuálně děje, díky médiím se můžeme vzdělávat 
- Dozví se nové věci 
- Dozvídání se nových informací, zabiják nudy 
- Dávají nám informace 
- Dovíme se z novin novinky prostě 
- Informace 
- Lidé se dovídají nové informace 
- Zábavy, více informací, televize 
- Informace, znalosti, zasměju se lidem, který píšou drby, jak jsou stupidní 
- Dodávají informace 
- Lidé se dozví nové věci, nové informace a uvidí na vlastní oči různá místa 
- Lidé si dají pozor, vědí oč jde ve světě, ukazuje to jaký jsou na světě blbci 
- Dozvíme se co se kde děje 
- Informace o ČR a o světě, dozvíme se počasí, novinky, zábava, spoj mezi přáteli 
- Dozvíme se nové informace co se ve světě stalo 
- Lidé se mohou dorozumívat př FB 
- Lidé mají přehled co se děje ve světě 
- Podávají lidem informace o produktech 
- 0 
 
GMH 
- Šíření informací, vědomosti, zábava 
- Osvěta (informace i na co si dávat pozor) zábava 
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- Víme co se děje, zejména ve světě, kam můžeme cestovat, co kde navštívit, jaká bude budoucnost, 
předpovídají se počasí 
- Dozvídáme se z nich dost informací, zabíjíme s nimi čas 
- Když se stane něco zajímavého třeba se narodí tygr v ZOO tak se na něj můžeme jet podívat a kdyby 
nebyli tak bysme tam přijeli a ptali se kde se tu vzal 
- Informace, kterým můžeme věřit 
- Snadnější přístup k informacím, komunikace na velké vzdálenosti, možnost varován lidí před 
nebezpečím 
- Mám přehled 
- Dostupnost informací, zábava 
- Snadné spojení s přáteli (chat, mobil), dozvíme se (na internetu, v rozhlase, z novin) co se děje, 
informace,... 
- Dozvídáme se mnoho nových informací 
- Informují nás o dění kolem nás, dají se v nich získat věci, které potřebuju zjistit 
- Některé informují občany o problému nebo různých akcích které právě probíhají nebo se chystají 
- Informace, všeobecný přehled 
- Dozvíme se nové info, poznáme nové věci, snadná dostupnost 
- Dozvíme se jiné věci než jsme dosud věděli, co se děje ve světě 
- Všechno ostatní 
- Získání nových informací 
- Získáváme informace, vzdělávání na které bysme třeba jinak neměli čas 
- Dozvíme se něco nového, nějaké důležité informace, které se nám mohou hodit třeba v práci nebo ve 
škole 
- Dozvíme se spoustu nových zajímavých informací, mohou nás varovat před nebezpečím 
- Informují, vzdělávají nás, baví nás 
- Informují o dění, ve světě i doma 
- Propagují určité výrobky, dozvíme se mnoho informací 
- Zásobují novými informacemi 
 
ZŠ Klánovice 
- Reklamy, bilboard,...jsou svým způsobem dobré protože právě pomáhají na sebe upozornit, bavíme 
se o zápasech, kinech, co se děje ve světě 
- Dozvíme se díky nim co se děje ve světě v politice, ve sportu a jiné věci. Jsou v podstatě hodně 
důležité 
- Reklamy – některé lidi se na ně můžou podívat a pak si něco koupit, časopis – diskrétní časopis, něco 
se z něj můžeme dozvědět. TV – v té se dozvíme nejvíce věcí 
- Můžeme se dozvědět co se stalo, kdo s kým chodí, kdo se s kým rozešel 
- Dozvíme se nové věci 
- Dozvím se nové věci a informace 
- Člověk každý den ví co se ve světě nového děje 
- Lidé se dozvídaj nové věci ze světa co se děje 
- Dozvíme se spoustu věcí, bez médií bysme nevěděli že v Japonsku bylo cunami nebo bychom 
nevěděli kolik bude zítra stupňů 
- Lidi se dozví nové věci 
- Dozvídání nových věcí, včasnost upozornění o vlně tsunami 
- Člověk se doví co se děje ve světě, o katastrofách a tak dále 
- Člověk se může hodně dozvědět 
- Z knížky nebo časopisu se dozvím nové věci a hlavně baví mě to, PC – když si chci něco najít do 
školy tak jdu na internet 
- Varují před nebezpečím 
- Zábava, vědomosti 
- Dozvíme se nové informace 
- Zábavné 
- Nové informace, nové vědomosti 
- PC, TV, mobil, knihy 
- Nové informace 
- Dozvíme se co se děje ve světě, pomáhá nám posílat zprávy 
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- Nové informace 
- 0 
- Dozvíš se nové informace a seš v obraze co se děje ve světě 
- Dozvim se něco nového 
- Baví mě, jsou zábavné pro všechny 
- Informují nás 
- Informují nás 
- 0 
- Dozvíme se z nich události co se za ten den stalo v naší zemi ale i v zahraničí 
- Dozvídáte se nové informace 
- Dozvídání nových informací 
- Nevím 
- 0 
- 0 
- Získávání mnoha zajímavých informací   
- Dozvíme se třeba co se děje v zahraničí a ve světě 
- Člověk se dozví něco nového 
- Zábava 
- Zábava, potěšení, zaženou nudu 
- Dozvím se nové informace a můžu se tak s někym dorozumět 
- Bych se dozvěděl hodně nových informací a nikdy nezůstanu pozadu 
 -Můžeme se něco naučit 
- 0 
- Hodně sportu 
- Lidé vědí co se děje, jsou chytřejší 
- Dozvíte se o dění ve světě i u nás, o počasí a sportu, ekonomice, kultuře 
- Lidé se pobaví 
- Dozvíme se hodně o katastrofách, přírodě 
- Vědění 
 
ZŠ Kunratice 
- Dozvídám se mnoho věcí 
- Info, vzdělání 
- Můžu se dozvědět o zajímavé akci či slevě 
- Hodně se dozvídáme 
- Nic 
- Někdy se dozvím nové informace třeba ve zprávách 
- Jsme informováni 
- Dozvíme se nové informace, můžeme se dívat na seriály, filmy atd, spojení s přáteli 
- Informují nás o věcech, které se staly, abysme také něco o své vlasti i o světě věděli 
- Říkají nám zprávy, co je nového ve světě, co se děje..na co si máme dát pozor, co nám pomůže na 
bolest, atd. 
- Třeba informace pro úkoly, referát a práce pro školu 
- Např. mobil je užitečný na volání, sms a další, knížka je velice poučná protože když budu číst hodně 
knížek budu inteligentnější a budu znát víc slovních zásobů. TV jsou dobré na filmy, zprávy atd, 
počítač na vyhledávání věcí, které neznám 
- Že se můžu něco dozvědět 
- 0 
- 0 
- Reklamy 
- Nemusíme číst 
- Proti nudě 
- Něco se dozvím 
- Informace o sportovních výsledcích 
- Některá média jsou dobré proti nudě, dozvím se nové informace 
- Jsme v přehledu 
- Co se děje ve světě, rozšiřování informací 
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- Osvěžuje mozek 
- Pařba 
- Dokáží pobavit 
- Dozvím se co chci 
- Informovanost, civilizovanost 
- Víme co se děje ve světě 
- Nové informace kultura 
- Zhulenost 
- Je to zábava a lehko se získávají informace 
- Dozvíme se o nových věcech 
- Dozvíme se zajímavé věci 
- Dovídání informací 
- Ulehčuje přístup k informacím a znalostem 
 
2) K čemu ty sám/sama používáš média? 
 
2.ZŠ MH 
- Abych se dozvěděla nové věci, třeba i to co mě zajímá 
- Chatování, stahování 
- Zabavení volné času, domlouvání, informace 
- K informacím a zábavě 
- Aktuality, jen tak co se děje 
- Abych něco zjistila co se kolem mě děje 
- Třeba na aktuality do školy nebo někdy mě to i zajímá 
- Abych se zabavila a dozvěděla se novinky 
- Zábava 
- Abych se dozvěděl co se stalo 
- Na aktuality 
- K tomu abych věděl co se děje 
- Abych něco věděla 
- 0 
- Aktuality, vědomosti 
- Informace 
- K dostávání informací 
- Na aktuality 
- K novým informacím 
- Dozvím se nové informace 
- Komunikace s přáteli, abych se dozvěděla nové informace 
- Volání, nacházení aktualit a informací 
- K hraní her, získávání nových informací 
- Zisku informací a k zábavě 
- Novinky HW,SW=PC 
- Nápady a aktuality 
- Na volání kámošům – mobil 
- Více informací, baví mě to, koukání na filmy, facebook 
- Zábava 
- Ke vzdělávání, zábavě, sociální sítě 
- Momentálně sleduju situaci v Egyptě, ale hlavně sleduju kriminalitu politiku, zábavné a globální 
zprávy 
- Do občanské a mediální výchovy, chci vědět co je nového ve světě 
- K tomu abych nevypadal všude jako blbec že nevim o co jde 
- Na spojení s přáteli, rychlý přehled 
- K tomu abych se dozvěděl novinky ze světa, seznámení s novými kamarády 
- Abych věděl víc věcí 
- PC: hry, komunikace s kámošema, aktuality do školy, TV: filmy, kreslené seriály, telefon: 
komunikace s přáteli, poslouchání hudby 
- Na informace 
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- 0 
 
GMH 
- K zábavě, získání informací, komunikace 
- Dozvědění se informací, komunikace s přáteli, pobavení 
- Musím každý den vědět co se děje – zprávy. Zajímám se o počasí, situace v jiných zemích 
- Pro pobavení, pro zabití času 
- Pro zábavu 
- Kvůli získání informací 
- Komunikace s lidmi, koukání na seriály, získávání nové vědomosti z dokumentů a internetu 
- Tak především k tomu, abych se nenudil, poté když potřebuju zjistit něco do školy a pak abych se 
zase nenudil 
- Ke zjišťování informací a zábavě 
- Ke komunikaci mezi kamarády, koukání se na novinky (internet), poslouchám rádio 
- Zábava, informace, usnadnění práce, přehled o politickém dění 
- K získání informací 
- K zjišťování informací 
- Informace, všeobecný přehled 
- K vyhledávání informací, k relaxaci, odpočinku 
- K zjištění potřebných informací 
- Ke zjišťování nových informací 
- K zábavě 
- K zábavě, vzdělání, získání informací 
- Úkoly do školy, FB – pokec s kamarády, když mě něco hodně zajímá, tak si to na netu najdu 
- Pro zábavu, učení, informace 
- Zábava, vzdělání, informace do školy, informovanost a přehled 
- K informování se o novinkách 
- Pc, tv, noviny 
- 0 
 
Klánovice  
- Baví mě číst knihy, televize – koukám se na ni, krade mi čas velmi rychle, pc – hledám informace, 
hraju...telefon abych se domluvila s kamarády, rodiči, rádio – poslouchám písničky 
- K dozvědění věcí, čtu, dívám se na TV, fotím do časopisů, poslouchám rádio 
- K tomu abych něco věděla a mohla být za chytrou, rádio mám moc ráda, tak se také dozvím moc 
věcí 
- Ke všemu 
- K bavení se s kámoši, získávání nových informací 
- Televize, počítač, kniha 
- Aby jsem se odreagovala od školy aby jsem věděla co je nového 
- Ke čtení 
- Abych se dozvěděla jak bude zítra venku nebo co se děje ve světě 
- Aby jsem se odreagovala 
- K referátům a dovídání nových věcí 
- Abych mohl na záchodě číst sračky 
- Ke čtení, k tomu, abych se na záchodě nenudil 
- Na zabavení, pro školu, když si chci najít něco zajímavýho 
- Nevim 
- Zábava, vědomosti 
- K novým informacím 
- K zábavě 
- K zábavě 
- Koukání, čtení 
- Koukání, čtení 
- K posílení informací, abych si rozšířil vědomosti 
- Ke čtení zpráv a hraní her 
- K zábavě hlavně když se nudím 
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- Když chci něco vědět tak se kouknu na internet 
- Používám knížky, časopisy, abych se mohla dozvědět nové informace, také poslouchám každý den 
písničky na Evropě 2, tam je hlavně zábava a hezké, tvrdé písničky 
- K užitku, př. PC, TV, FM, DVD, video, HF (hifivěž) 
- Pro zábavu 
- Pro zábavu 
- K získání více informací o světě 
- Počítač používám třeba když potřebuju udělat referát, čerpám z něj informace 
- K novým informacím 
- K tomu abych se dozvěděla něco nového 
- K dorozumívání s kamarády nebo rodiči, dozvídání se nových informací 
- K napsání např. slohu, zprávy atd. 
- Ke čtení a abych zjistil co se ve světě děje 
- K zábavě a k získávání nových informací 
- K tomu abych se dozvěděla co se děje ve světě a co letí v módě nebo kde byla katastrofa 
- K sehnání informací, k pobavení 
- K vyhledávání informací, k zahnání nudy 
- PC k hrám a sociálním sítím, mobil na SMS 
- K pokecání s kámoši, k dozvědění se informací 
- K učení a zábavě 
- K sebezabavení se od nudy 
- 0 
- Pro zábavu a k učení 
- 0 
- K získání informací, zábavě 
- K ničemu 
 
Kunratice 
- K získávání informací 
- Ke vzdělávání a pobavení 
- Hry, filmy 
- K informování s o vládě, svět 
- K ovládání světa 
- Pc používám na komunikaci s přáteli a na učení 
- K dozvědění věcí, které mě zajímají, kontakty s přáteli 
- Ke spojením s přáteli, ke sledování seriálů, filmů, poslechu hudby, k vyhledávání nových informací 
- K tomu, abych věděl, co se stalo, proč a jak stalo 
- Ke koukání když se nudím a nemám co dělat 
- 0 
- Knížka abych mohla číst 
- 0 
- Je to jeden z mých způsobů domluvy s ostatními 
- Filmy 
- Na porno 
- Abych se zabavil 
- Pro zábavu 
- Drby, sport 
- Snad ke všemu 
- Internet, FB 
- 0 
- Sledování seriály, filmy 
- Získávání info, koukání na porno 
- Sledování filmů spojení s přáteli 
- K internetu 
- K přístupu na internet a sociálním sítím 
- 0 
- K novým informacím a zábavě 
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- K poslechu 
- K učení, k zábavě 
- Do školy, na zábavu, abych byla informována 
- Do školy když máme mít nějakou aktualitu nebo referát 
- Ke všemu 
- Pro zábavu a vzdělání 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


