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1. ÚVOD

1. 1 Formulace výzkumného problému

Cílem této disertační práce je řešení otázky jak připravit budoucí učitele cizích 

jazyků k četbě a analýze mediálních textů. (Hovořím-li ve své práci o budoucích 

učitelích, mám tím na mysli učitele druhého stupně ZŠ a třetího stupně, konkrétně 

gymnázií). Tato problematika dosud nenašla odpovídající místo v přípravě učitelů 

jazyků, a to i přesto, že se do základních i středních škol v současnosti zavádí předmět 

mediální výchova, který má porozumění médiím a komunikaci s nimi učit.

Mediální výchova, která může být pojímána jako samostatný předmět i jako 

součást předmětů jiných, především jazykové výuky, tj. mateřského jazyka a jazyků 

cizích, občanské výchovy, dějepisu, zahrnuje širokou škálu problémů, jako jsou 

mediální instituce, fungování médií a mediálního trhu, kritické čtení textů, 

rozpoznávání manipulace, stereotypů atp.

V mé práci mě zajímá, jaká témata nastolují vzdělávací programy mediální 

výchovy pro výuku jazyka mateřského i jazyků cizích. Nezabývám se jen programy 

českými, ale i francouzskými, které považuji za možný zdroj inspirací pro české 

prostředí. A to především proto, že ve Francii se mediální výchova již dlouhou dobu 

učí a existuje tam pro ni řada učebnic. V České republice budou učebnice teprve 

vznikat. Většina francouzských učebnic mediální výchovy je zacílena na mediální 

výchovu v rámci výuky jazyka mateřského, existují ale i francouzské učebnice 

mediální výchovy speciálně určené pro výuku jazyků cizích -  konkrétně angličtiny, 

němčiny a španělštiny. Nabízené postupy práce s médii a mediálními texty jsou dobře 

využitelné i při výuce francouzštiny jako jazyka cizího a mohou se jimi inspirovat 

didaktiky dalších cizích jazyků.

Při analýze mediálního textu v hodinách mateřského jazyka by si žáci a studenti 

měli všímat problematiky typů a žánrů textů, hledat rozdíly mezi stylem subjektivním



a objektivním, všímat si způsobu argumentace, stereotypů atp. Analýza cizojazyčného 

mediálního textu by měla být zaměřena stejně, musí však obsahovat navíc úlohy, které 

žákům usnadní samotné porozumění cizojazyčnému textu (např. krátké novinové 

zprávy mají ustálenou strukturu -  Kdo? Co dělá? Kde? Kdy? popř. Jak? Proč? -  a 

proto se dobře čtou i studentům, kteří teprve začínají cizí jazyk studovat). Obě tyto 

roviny -  analýzu mediálního textu a porozumění cizojazyčnému textu -  se budu snažit 

propojit v návrzích výukových aktivit při mediální výchově v druhé části své 

disertační práce. Vycházím přitom z předpokladu, že v rámci výuky cizích jazyků lze 

rozvíjet schopnost analýzy mediálního textu získanou ve výuce mateřského jazyka, ale 

zároveň že znalost stereotypů mediálního textu se stane jednou z opor při rozvíjení 

dovednosti porozumět cizojazyčnému mediálnímu textu, a tedy i při všeobecném 

rozvíjení cizojazyčné kompetence.

Vzhledem k tematické šíři mediální výchovy je pochopitelné, že učitelé jazyků 

nemohou být zároveň školeni jako mediální odborníci. Témata z oblasti sociologie 

médií (stav daného mediálního trhu, socioekonomické faktory médií, vlastníci médií, 

příjemci atp.) by mohla být náplní nejrůznějších monotematických stáží a školení pro 

učitele v rámci celoživotního vzdělávání učitelů. Tato rozsáhlá a dnes již poměrně 

samostatná problematika by se do kurikulí přípravy pro učitele na pedagogických 

fakultách vešla opravdu jen těžko a kromě toho eventuální snaha o její zařazení by 

byla stejně nepřiměřená.

Stěžejní aktivita mediální výchovy -  lingvistická analýza textu -  by však v 

přípravě učitelů jazyků rozhodně chybět neměla. Za velkou překážku pro případný 

rozbor mediálních textů považuji to, že např. studenti učitelství cizího jazyka nemívají 

dostatečnou lingvistickou průpravu, která je k analýze textů potřeba. Studenti projdou 

kurzy fonetiky, morfologie, stylistiky a syntaxe, avšak disciplínám studujícím jazyk za 

hranicí věty už prostor dán nebývá téměř žádný. Konkrétně na některých 

francouzštinářských pracovištích se nevyučuje ani analýza diskurzu, disciplína pro 

francouzskou lingvistiku příznačná. Tato skutečnost vyžaduje zamyšlení zejména 

proto, že současná lingvistika i lingvodidaktika k zájmu o kategorie související 

s textem a s jeho výstavbou jednoznačně směřuje.
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Ve své práci se více věnuji pouze jedné části mediální výchovy, která by 

měla být součástí jazykové výuky, a to četbě a analýze cizojazyčného (konkrétně 

francouzského) publicistického textu.

Cílem této práce je především najít odpovědi na následující otázky: Jaké prvky 

musí analýza mediálního textu obsahovat, aby bylo možné text správně pochopit? 

Jakým způsobem usnadnit studentům četbu a pochopení cizojazyčného mediálního 

textu? Ze kterých lingvistických směrů a prací je vhodné při těchto analýzách 

vycházet? Jaké výhody má četba mediálního textu na internetu v porovnání s četbou 

mediálního textu v tištěných médiích? Jak práce s cizojazyčným mediálním textem 

přispívá k interdisciplinárně pojaté mediální výchově?

Výše zmíněné otázky se snažím zodpovědět jak teoreticky, tak prakticky, a to 

ukázkami konkrétních analýz francouzských mediálních textů. Snažím se názorně 

ukázat, jak by se mohla lingvistická část mediální výchovy včlenit do přípravy 

učitelů francouzského jazyka. Postup navržený pro analýzu publicistického textu by 

však mohl být jistě uplatněn i v jazykové výchově vůbec. Navíc i první část mé práce, 

která je zaměřena na obecnou problematiku předmětu mediální výchovy, se neváže 

pouze na studium jediného jazyka, ale zahrnuje i zkoumání problematiky obecně 

lingvistické.

Jako praktický výstup mého doktorského studia a mé disertační práce byly 

vytvořeny na Katedře francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze dva jednosemestrální semináře nazvané Úvod do 

francouzské lingvistiky a Multimédia při výuce francouzského jazyka, při nichž 

jsem studenty seznámila se základní odbornou literaturou k mediální výchově a 

k analýze mediálního textu a se základními koncepty francouzské analýzy 

diskurzu. Tyto semináře byly pro mě příležitostí, jak výsledky své práce 

aplikovat při výuce.
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1. 2 Hlavní důvody výberu tématu

1. Téma jsem si vybrala především díky svému odbornému zaměření -  

učitelství českého jazyka a francouzského jazyka. Mediální výchova je totiž 

předmětem, který obě disciplíny propojuje. Zkušenosti a dovednosti získané při 

práci s mediálními texty psanými v jazyce mateřském jsou dobře uplatnitelné při 

práci s cizojazyčnými mediálními texty.

2. Jedním z důvodů výběru tématu bylo také to, že mediální výchova je u 

nás stále předmětem novým, zatímco např. ve Francii (která je pro mě jako 

francouzštinářku zajímavá) už se delší dobu vyučuje (a to především v rámci 

jazyka mateřského, okrajově i v jazycích cizích) a pro mediální výchovu 

zapojenou do výuky jazyků existuje řada koncepcí a učebnic. Zajímalo mě, jaká 

je tam obsahová náplň tohoto předmětu a jak jsou učitelé na výuku tohoto 

předmětu připravováni. Tyto poznatky pak můžeme považovat za zdroj inspirací 

pro českou mediální výchovu.

3. V českém prostředí jsou témata mediální výchovy definována 

v Rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední školu. Učitelé však 

prozatím nejsou pro výuku tohoto předmětu systematicky připravováni, a ani 

nemají k dispozici dostatečné množství materiálů. Ve své práci jsem si proto 

vybrala několik těchto obecně definovaných témat jazykové výuky z rámcových 

vzdělávacích programů a zkusila najít jejich konkrétní realizaci ve výuce. Inspiraci 

jsem čerpala právě z francouzské odborné literatury a francouzských učebnic 

mediální výchovy.

4. O jazykové části mediální výchovy se prozatím nejvíce uvažuje (jak ve 

vzdělávacích programech, tak ve výukových materiálech pro tento předmět, a to
v

jak v České republice, tak ve Francii) v rámci výuky jazyka mateřského.

Domnívám se však, že je  potřeba ji více zapojit i do výuky jazyků cizích. Např. četbu 

mediálního textu lze totiž zařadit do výuky cizího jazyka už na úrovni začátečníků. Jak



ve své práci ukážu, řada mediálních textů má ustálenou strukturu a opakuje se v nich 

obdobná slovní zásoba, a tak je  možné tyto texty číst, jak jsem si sama při výuce 

ověřila, i se studenty, kteří teprve začínají cizí jazyk studovat. Navíc některá témata 

mediální výchovy jsou velmi vhodná pro komparativní studium (srovnání mediálních 

scén různých zemí, jazykových stereotypů, klišé), což rezonuje s aktuálním 

směřováním k interkulturnímu a multikulturnímu projetí výuky cizích jazyků.

1. 3 Základní užité pojmy

Médium - Slovo médium má latinský původ, znamená prostředek, 

zprostředkující činitel. Komunikační médium je  pak prostředek, který někomu 

přenáší nějaké sdělení. J. Jirák a B. Kopplová (Jirák, Kopplová, 2003, s. 17) ještě 

připomínají dělení na komunikační média primární (tj. kódy, např. přirozený jazyk) a 

komunikační média sekundární, „jimiž se lidé snažili překonat časovou a prostorovou 

omezenost vysílaných sdělení. Za komunikační média je  proto možné považovat 

prostředky snažící se o záznam a přenos sdělení, jsou to obrázky, písmo, později tisk a 

nejrůznější prostředky mechanického, analogového Či digitálního nahrávání, stejně 

jako prostředky snažící se dostat sdělení ke vzdáleným adresátům prostřednictvím 

poslů (...), nejrůznějších typů signalizace ( .. .)  a nakonec i přenosové a vysílací 

techniky (od telefonu po telemost) a počítačové komunikační sítě“ (Jirák, Kopplová, 

2003, s. 17).

Mediální text -  Mediálním textem rozumím ve své práci tištěné publicistické 

texty uveřejněné v masových médiích (v novinách či v jejich on-line verzích na 

internetu).

V české stylistické tradici se obvykle mluví o stylu (a textu) publicistickém 

nebo publicisticko-zpravodajském. V této práci užívaný termín mediální text 

nevychází z funkce, ale z nosiče (média) sdělování. Podle kanadského teoretika médií 

M. McLuhana (srov. McLuhan, 1991) je  právě médium důležitým prostředkem 

utváření charakteru textu.
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Mediální sdělení -  Mediálním sdělením rozumím všechna sdělení (rozhlasová, 

televizní, tištěná, internetová) přenášená prostřednictvím média.

Masová média -  Média, která jsou určena masovému publiku, 

„...institucionálně, organizačně a technologicky vyhovují kritériím procesu masové 

komunikace. Masová komunikace je  definována jako proces přenosu sdělení od 

komunikátora k adresátovi, přičemž komunikátorem je komplexní organizace 

zaměstnávající profesionální komunikátory a užívající specializované technologie 

k výrobě vysoce standardizovaných sdělení určených pro rozsáhlé, nesourodé a 

disperzní publikum“ (Reifová a kol., 2004, s. 101).

Mediální technologie -  Technologie, které zajišťují produkci, přenos a příjem 

sdělení (např. televizor, rádio, počítač s internetem).

Mediální gramotnost -  Ucelená kompetence, která „představuje především 

schopnost vyrovnat se s odstupem a poučeně se symbolických prostředím, které 

produkují masová média. Postupem času překračuje mediální gramotnost hranice dané 

masovými médii a soustřeďuje se na veškeré důsledky medializace sociálního 

prostředí a informatizace společnosti“ (Jirák, http://aris.cz/bubaci/medfeieton.html).

Autentický materiál -  Materiál z běžného života užívaný ve školní výuce, pro 

kterou však primárně není určen. Rozumí se jím  většinou mediální texty, brožurky, 

mapky, propagační materiály atp.

Jazyková výuka - Jazykovou výukou rozumím výuku jazyka mateřského i 

jazyků cizích. V této disertaci se na pozadí obecně lingvodidaktické problematiky 

zvláště věnuji výuce francouzského jazyka.

Průřezové téma -  slovní spojení, jež v rámcových vzdělávacích programech 

označuje významnou složku vzdělávání, která reaguje na aktuální témata současné
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společnosti. Průřezová témata jsou povinnou součástí vzdělávání a o způsobu jejich 

realizace rozhoduje škola ve svém školním vzdělávacím programu.

Kurikulární dokumenty -  pedagogické dokumenty, které vymezují především 

koncepci, cíle a vzdělávací obsah dané etapy vzdělávání. Existují na státní úrovni 

(rámcové vzdělávací programy) a na školní úrovni (školní vzdělávací programy).

Rámcový vzdělávací program (RVP) -  Kurikulární dokument státní úrovně, 

který normativně stanoví obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání a je závazný 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů (které vydávají ředitelé škol). Rámcové 

vzdělávací programy vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to 

pro předškolní, základní, gymnaziální a odborné vzdělávání.

(Poznámka: Další odborná terminologie je  vysvětlována průběžně v celé práci, 

do tohoto úvodního přehledu zařazuji jen pojmy nezbytné pro pochopení základní 

problematiky.)

1. 4 Struktura disertační práce

Disertační práce má dvě hlavní části (První část - Koncepce mediální výchovy 

z hlediska jazykového vzdělávání. Druhá část - Četba a analýza publicistického textu 

v přípravě učitelů cizích jazyků -  příspěvek didaktiky francouzštiny k pojetí a realizaci 

mediální výchovy v českém školství), které jsou rozděleny do devíti kapitol, dále 

obsahuje úvod. závěr, résumé (ve francouzštině), summary (v angličtině), seznam 

použité literatury a přílohy. První část práce začíná kapitolou Čtení textu a využívání 

autentických materiálů ve vývoji didaktiky cizích jazyků, zejména ve francouzském a 

českém školství', ve které si všímám toho, jak se v různých obdobích vývoje didaktiky 

cizích jazyků čtení a porozumění textu vyučovalo. Mediální výchova je  totiž 

pokračováním tendencí, které se při výuce jazyků objevovaly již dávno před jejím 

explicitním zaváděním do školy. Nejde tedy o přístup zcela nový, ve kterém by nebylo
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na co navazovat.

V dalších kapitolách M ediální výchova -  je j í  charakteristika a hlavní témata a 

Mediální výchova ve Francii mapuji současný stav problematiky mediální výchovy. 

Zabývám se jejím postavením a podobou ve francouzském školství se zaměřením na 

eventuální využití v českém školství. V páté kapitole se zaměřuji na stav mediální 

výchovy v České republice. Rekapituluji dosavadní práce o mediální výchově, ukazuji, 

jak je pojímána v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školu a pro 

gymnázia a jaké místo je  jí věnováno v přípravě učitelů jazyků.

V druhé části práce, tedy v sedmé, osmé a deváté kapitole navrhuji jednotlivé 

etapy analýzy mediálního textu při výuce francouzského jazyka a uvádím příklady 

analýz francouzských novinových textů.

Tuto část práce koncipuji jako návrh možné podoby učebnice mediální 

výchovy pro učitele, v dané podobě jmenovitě pro učitele francouzštiny. Obsahuje jak 

část teoretickou, věnovanou sumarizaci dosavadních výzkumů dané problematiky a 

výkladu základních pojmů, tak část praktickou, s konkrétními analýzami textů a 

doporučeními na vhodná cvičení. Klíč k navrhovaným cvičením je obsahem desáté 

kapitoly práce.

Při analýze textu většinou vycházím ze soudobé francouzské lingvistické 

literatury. I když práce francouzské lingvistiky textu a ženevské školy patří 

k nejvýznamnějším (srov. Roulet, Maingueneau), jsou v české odborné literatuře méně 

citované než práce anglosaské. A to zřejmě v důsledku toho, že čeští jazykovědci 

daleko častěji při svých analýzách vycházejí z prací lingvistiky anglosaské, která je 

jazykově dostupnější (díky všeobecně rozšířené znalosti angličtiny).
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První část

K O N C E PC E  M EDIÁLNÍ V Ý C H O V Y  Z H LEDISKA  

JA Z Y K O V É H O  V ZD ĚLÁ VÁ NÍ
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2. ČTENÍ TEXTU A VYUŽÍVÁNÍ AUTENTICKÝCH MATERIÁLŮ VE 

VÝVOJI DIDAKTIKY CIZÍCH JAZYKŮ, ZEJMÉNA VE FRANCOUZSKÉM  

A ČESKÉM ŠKOLSTVÍ

Jak vyplývá ze samotného názvu předmětu „mediální výchova“, jeho hlavní 

náplní je seznámení s médii a zejména četba mediálních materiálů, tedy autentických 

textů (tzn. textů nevytvořených primárně pro školní četbu) šířených masovými médii. 

Nejde o předmět zcela nový, ale o vyústění snah o práci s autentickým materiálem, 

které dosahují nejširšího uplatnění zejména po nástupu tzv. komunikativních metod do 

didaktiky cizích jazyků a do školní praxe. Přístup k četbě textů a k využívání 

autentických materiálů byl při výuce cizích jazyků v jednotlivých obdobích různý. 

Proto považuji za důležité na tomto místě načrtnout jeho vývoj a ukázat, že mediální 

výchova je logickým pokračováním některých tendencí, které se ve vývoji didaktiky a 

hlavně lingvistiky projevují zejména od počátku sedmdesátých let minulého století.

Cenným lingvodidaktickým východiskem pro moji disertaci je významná práce 

dvou současných autorů J. P. Cuqa a I. Grucové Cours de didactique du français 

langue étrangère et seconde a dnes již klasická práce J. Hendricha a kolektivu 

Didaktika cizích jazyků. Nezbytným zdrojem pro mne byly i soudobé učební materiály 

a didaktické časopisy.

2. 1 Gramaticko-překladová metoda

Toto označení (někdy se používá také název tradiční metoda) zahrnuje metody, 

které se vytvořily na víceméně přesném základu vyučování latiny a řečtiny. „Latina 

přestává být jazykem živým, až je jí nakonec v novohumanistickém pojetí v průběhu 

devatenáctého století přisouzeno být nositelkou formálního vzdělání. Klasické jazyky 

se tak stávají základem racionálně metodologického myšlení. 1 když latina ztrácela 

svůj komunikativní charakter a do škol se začaly pod tlakem hospodářsky a kulturně se 

rozvíjejících zemí prosazovat jazyky živé, vyučování těmto jazykům bylo stále 

podřízeno metodickému pojetí jazyka latinského, které bylo budováno na tehdejším 

jazykovědném základu. Podle nčho mají všechny jazyky univerzální mluvnici



vytvořenou na základe latiny“ (Hendrich, 1988, s. 258).

Tato metoda je  založena především na gramaticko-překladových a recepčně- 

překladových postupech. Lingvisticko-teoretickým předpokladem tohoto přístupu 

k výuce jazyků je, že existuje nějaká univerzální struktura jazyků a že se jazyky liší 

hlavně svým lexikem.

Hlavními rysy metody jsou důraz na gramatiku, která se vyučuje explicitně, 

s použitím bohatého metajazykového aparátu, vyučování výhradně spisovné normě a 

zaměření zejména na projev písemný. Základem vyučování gramatiky i slovní zásoby 

byl překlad původních nebo upravených textů umělecké literatury.

Cílem čtení bylo vytváření korespondencí mezi jazykem mateřským a 

jazykem překladu, tedy lineární překlad, slovo od slova. Nevýhodou tohoto 

přístupu je z našeho hlediska to, že studenti překládají text lineárně a nejsou 

vedeni k chápání celkového, globálního smyslu textu. Při lineárním překladu 

textu studenti překládají každé slovo, což je u náročnějšího (např. mediálního) 

textu postup velmi zdlouhavý, který většinou ani nemotivuje k další samostatné 

četbě. Navíc členění textu na jednotlivé lexikální jednotky je velmi nevhodné, 

neboť ty často neodpovídají smyslu textu jako celku.

Tato metoda se v českém i francouzském školství používala prakticky až do 

počátku dvacátého století, její historie sahá až ke středověkým latinským školám, na 

kterých se vyučovala latina a řečtina (srov. Puren, 1988, s. 16-20). Její jednotlivé prvky 

jsou součástí i dnešního vyučování cizích jazyků. Gramaticko-překladová varianta 

existovala v řadě podob, z nichž ve francouzském prostředí 19. století zřejmě 

nejzajímavější byla lexikálně-překladová metoda J. J. Jacotota. Ta se od klasické 

gramaticko-překladové varianty lišila především menším důrazem na výklad 

gramatiky a upozaděnou rolí učitele při výuce.

Při práci podle této metody vybral učitel na začátku roku literární dílo, které 

studenti sami důkladně četli, překládali a vykládali si na jeho základě pravopisné a 

gramatické jevy. Metoda nezanedbávala ani projev mluvený: studenti se učili větám 

zpaměti, a tím získávali mluvní návyky. Základním principem této metody bylo heslo 

J o u t est c/ans touť" (vše je ve všem). Po prostudování jednoho díla měl pak být student 

schopen porozumět také všem ostatním literárním dílům.



Poznámka: Jean-Joseph Jacotot (1770-1840) byl zástupcem ředitele na s lavné 

francouzské škole École polytechn ique  a poslancem. Po návratu Bourbonů k moci opustil 

Francii a usadil se v Belgii, kde vyučoval francouzštinu na lovaňské univerzitě, tj. na 

univerzitě, kde rodným jazykem  větš iny studentů byla vlámština. V tomto období také 

vytvořil svoji lexikálně-překladovou metodu. Podrobně ji popisuje ve své knize Le M aître  

ignorant. C inq leçons su r ľ  ém ancipation inte llectuelle  francouzský filozof Jacques 

Rancière. Jacototovi studenti neuměli francouzský, on zase nemluvil jazykem  svých 

studentů. Výuku postavil na četbě Telemacha, který vyšel v té době v dvojjazyčné 

francouzsko-ho landské verzi. Studenti měli nejdříve přečíst první polovinu knihy a pak 

neustále opakovat celé pasáže, až byli schopni je sami odříkávat. Poté požádal studenty, 

aby napsali, co si o tom, co četli, myslí. Očekával, že práce studentů budou velmi špatné 

jak po stránce gramatické, tak lexikální a že řada studentů nebude schopna napsat vůbec 

nic. Nedovedl si totiž představit, že by si studenti poradili s jazykem  sami, bez základní 

znalosti gramatických pravidel. Výsledek však očekávání výrazně předčil. Práce studentů 

se navíc z lepšovaly úměrně s tím, jak  postupovali v četbě druhé části knihy. Z této 

zkušenosti Jacotot vyvodil několik závěrů: Jednak to, že se člověk nejlépe naučí to, co se 

učí sám, aniž by mu to někdo vysvětloval. Jako základ argumentace bere učení se 

mateřskému jazyku, který se všichni naučíme, aniž nám někdo vysvětlu je gramatické 

jevy a principy fungování jazyka. Zde však musím připomenout, že učení se mateřskému 

a učení se ciz ímu jazyku, byť vykazuje některé rysy společné, je  z hlediska dnešního 

stupně poznání v didaktice jazyků obecně pokládáno za věc jen těžko srovnatelnou, liší 

se věk učícího se, motivace a také to, že cizí jazyk se většinou učíme, aniž bychom j ím  

byli, jak  tomu je u jazyka mateřského, obklopeni. Navíc s postupujícím věkem se ztrácí 

schopnost člověka vn ímat a im itovat s lyšené zvuky (srov. Trubeckého termín fonologické 

síto). Dalš ím poznatkem, který Jacotot z experimentů vyvodil je to, vysvětlování učitele 

není pro studenta nezbytné, ale učitel má být pro studenta spíš garantem metody -  

pomáhat mu vést ho v učení od jednodušš ího ke komplexnímu, od části k celku.

V českém a rakouském školství se nejvíce prosadila jiná varianta gramaticko- 

překladové metody, a to srovnávací metoda K. Magera (srov. Hendrich, 1988, s. 260). 

Jejím hlavním postupem bylo srovnávání gramatiky cizího jazyka s gramatikou jazyka 

mateřského, případně cizích jazyků, které již  žáci ovládají. Tato metoda měla základ 

v převažujícím směru soudobé lingvistiky, v historicko-srovnávací jazykovědě, která 

se začala rozvíjet zejména po objevení sanskrtu a jeho příbuznosti s většinou 

evropských jazyků. Historicko-srovnávací jazykověda se rozvíjela především 

v Německu (bratři Grimmové, Georg Curtius) a v Dánsku (Rasmus Rask), což mělo
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vliv i na výukové metody těchto zemí. Srovnávací a historická gramatika převládla i 

v českých zemích. Již v první třetině devatenáctého století položil základy 

srovnávacího studia slovanských jazyků svým dílem Institutiones linguae slavicae 

dialecti veteris jeden z hlavních představitelů národního obrození Josef Dobrovský. 

K této vývojové linii se řadí i gramatické pojetí Jana Gebauera, které školní praxi 

ovlivnilo zejména tím, že se Gebauer spolu s Ertlem stal autorem i školské mluvnice. 

(Zřejmě největším novodobým úspěchem této linie české jazykovědy bylo rozluštění 

chetitského písma orientalistou Bedřichem Hrozným.) Naopak ve Francii se 

srovnávací a historická gramatika prosazovala s většími obtížemi a pomaleji, a to i 

přesto, že většina srovnávacích jazykovědců se seznámila se sanskrtem a orientálními 

jazyky právě v Paříži. „... sami Francouzi opírající se o logické kategorie jazykových 

struktur v naprosté většině setrvávali na tradičních poznatcích logicky orientované 

obecné lingvistiky 18. století, vytvořené pod vlivem školy Port Royal. Pokud se 

komparatistikou zabývali, pak někdy docházeli k nesprávným výsledkům, jako např. 

Raynouard, který okolo roku 1820 potvrzuje Dantovu teorii o tom, že se všechny 

románské jazyky vyvinuly z provensálštiny“ (Černý, 1996, s. 97).

2. 2 Přímá metoda

Přímá metoda se utváří v závislosti na nových potřebách společnosti, 

vyvolaných průmyslovou revolucí, technickými objevy a rozvojem dopravy.

Tradiční metoda přikládala velkou váhu překladu a zdůrazňovala studium 

kultury dané země. Na počátku století však dochází k expanzi obchodu a průmyslu, 

což vyvolává potřebu naučit lidi cizím jazykem mluvit a vyjadřovat se o praktických 

záležitostech. Cíl studia živých cizích jazyků se tak zásadně odlišuje od učení latině a 

řečtině.

Hlavní novinkou přímé metody je užívání cizího jazyka od samých počátků 

výuky. Užívání mateřského jazyka při výuce se, alespoň podle koncepce metody, 

vylučuje. Výuka se opírá o nonverbální prostředky, gesta, mimiku a hlavně o prostředí 

třídy. Žák se učí přímo pojmenovávat věci, které ho obklopují. V tomto stadiu je 

zřejmý vliv přirozené metody, která zahrnuje různé způsoby učení se jazyku v
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kontaktu s těmi, kteří tímto jazykem mluví. Základními charakteristikami přímé 

metody jsou učení se běžně mluvenému jazyku a také to, že gramatika se vysvětluje 

induktivním a implicitním způsobem (tzn. vychází se z dobře zvolených příkladů, žák 

odhaluje pravidelnosti forem a struktur a vyvozuje z toho pravidla, která se přímo 

neformulují ani v jazyce mateřském, ani cizím). Důraz se klade na projev mluvený, 

písemný jazyk, tedy i četba, není v této metodě v popředí zájmu. Celkově se psaný 

jazyk chápe jen jako reflexe jazyka mluveného.

Přestože se četba odsouvala do pozadí, způsob, jakým se texty v tomto 

období četly, je z hlediska, které v této práci studujeme, asi hlavním přínosem 

této metody pro dnešní výuku a zvláště pro mediální výchovu. Přímá metoda totiž 

propaguje, na rozdíl od metody předchozí, globální přístup ke smyslu textu.

V tom musíme spatřovat velký posun. Zatímco při výuce tradiční metodou lpí 

učitelé na přesném až doslovném překladu, zde má odhalování smyslu celku 

vždy přednost před vysvětlováním jednotlivostí. V druhé části své disertační 

práce poukazuji na to, že k základním tématům mediální výchovy patří právě 

schopnost globálního přístupu ke smyslu textu, kdy cílem četby je pochopení 

smyslu textu jako celku, a to pomocí kontextového odhadu.

Přímá metoda byla ve Francii oficiálně do vyučování jazyků zavedena roku 

1901, velmi rychle se ale modifikovala do metod smíšených, polopřímých. Přímá 

metoda je totiž velmi náročná a od učitele vyžaduje perfektní znalost cizího jazyka a 

velkou schopnost improvizace. Navíc některá slova a struktury nelze vysvětlit ani 

úspěšně sémantizovat jinak než překladem.

Přímá metoda se ve Francii, byť v takto pozměněných variantách, udržela až 

do první světové války. Jako většina metod poznamenala hlavně počáteční stádia 

výuky, ale při výuce středně pokročilých a pokročilých tradiční metodu nahrazovala 

jen těžko (srov. Puren, 1994).

Dnes se vyučování přímou metodou v podstatě opouští, neboť se ukazuje, že 

vysvětlování v cizím jazyce je  někdy zbytečně zdlouhavé, komplikované a neefektivní. 

Přímou metodou se dosud vyučují cizí jazyky v jazykově heterogenních třídách (např.
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při výuce imigrantú, uprchlíků atp.) a zejména v zemích cílového jazyka. I v těchto 

případech se s čistou přímou metodou setkáme jen zřídkakdy. Např. učebnice češtiny 

pro cizince jsou často psány pouze česky, ale vzadu jsou doplněné bilingvním nebo 

trilingvním slovníčkem (srov. Hronová -  Turzíková, 1998). Totéž platí i o 

francouzských metodách pro výuku francouzštiny (srov. učebnice Espaces).

V českých zemích se přímá metoda ve výuce cizích jazyků používala méně než 

ve Francii. Učebnice založené na přímé metodě se používaly ve dvacátých a třicátých 

letech 20. století zejména v měšťanských, méně prestižních školách (srov. Hendrich, 

1988, s. 236). Na gymnáziích, jejichž cílem při jazykové výchově nebyla jen výuka 

praktického jazyka, ale i výuka literatury a reálií, se tyto učebnice neprosadily.

V českém školství se však v první čtvrtině dvacátého století hodně používala 

metoda, která z přímé vyšla, ale nebyla v odsudku mateřského jazyka tak radikální. 

Byla to metoda zprostředkovací (někdy též nazývána podle svého propagátora 

Hrušková). Obdobně jako v přímé metodě se zpočátku výuky využívá napodobování a 

ukazování na předměty (ostenze), v pozdějších stádiích výuky se však překlad do 

jazyka mateřského doporučuje. To výrazně urychluje tempo výuky a lépe odpovídá 

potřebám hromadného vyučování.

Při výuce začátečníků se četly snadné francouzské texty, „jež se týkají 

moderního života praktického“ (Hruška, 1926, s. 56). Jde tedy o přímé uvedení 

do skutečné řeči, kterou si má žák osvojit nejen receptivně, ale i produktivně. 

Četba totiž slouží v počátečních etapách studia cizího jazyka jako podklad 

k mluvním cvičením. Základním požadavkem při výběru textů je to, aby 

odpovídaly věku žáků a povaze školy. Důležitý metodický pokyn pro čtení spočívá 

v tom, že Hruška doporučuje překládat do mateřského jazyka pouze obtížné 

úseky textu. „Na druhé straně je třeba si uvědomiti, že se mateřský výraz velmi 

zhusta nekryje úplně s cizím, ale je přece jen nejkratší a nejbezpečnější cestou 

k porozumění. Poněvadž pak je při tom největší překážkou správného a hbitého 

vyjadřování cizím jazykem, použijeme ho jen, kdy nutno. Nebude tu skutečného 

překládání, srovnávání obou jazyků, ale příležitostné tlumočení pro porozumění 

francouzskému výrazu“ (Hruška, 1926, s. 60). Středně pokročilí studenti čtou 

texty z francouzské prózy a také autentické texty obsahující informace o
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francouzských reáliích. Při vysvětlování významu neznámých slov používá učitel 

hlavně synonyma a opis.

V druhé části disertační práce při popisu jednotlivých fází četby se věnuji 

také fázi, která předchází samostatné četbě textu, tzv. dokumentační fázi, ve 

které si studenti zjišťují věcné informace potřebné ke správnému pochopení 

čteného textu. Obdobnou přípravu před samotným čtením doporučuje již 

Hruška. Informace však nevyhledávají sami studenti, ale před četbou článku 

„učitel podá nejprve úvod do obsahové stránky článku“ (Hruška, 1926, s. 142).

2. 3 Audioorální metoda (AOM)

Jak lze vyvodit z názvu, tato metoda klade důraz na jazyk mluvený (orální), 

výslovnost se tu stává klíčovou dovedností. Žák se má učit nejdříve poslechu a hovoru, 

teprve potom přichází na řadu učení psaní a čtení.

AOM vycházela ze strukturalismu a v psychologii z behaviorismu. Řeč je  

podle behavioristických, zejména skinneristických psychologů druhem lidského 

chování, kdy učení se jazyku má základ v získání určitého počtu návyků, které 

spočívají na podmiňování typu stimul-reakce-upevnění. Odpověď je tak vždy 

automaticky spojována se znovuobjevením stimulu. Reč se v tomto pojetí chápe jako 

soubor návyků, který si žák osvojí opakováním, cvičením a drilem.

Ve výuce tudíž převládají opakovací cvičení. Jazyk se považuje za síť 

syntaktických struktur, které si žák má automaticky osvojit. Základem každé lekce 

jsou dialogy z běžného jazyka. Každá replika se konstruuje na základě nějakého 

vzorce (pattern), který slouží jako model pro vytváření dalších vět. Další věty se 

vytvářejí transformací a substitucí. V těchto cvičeních dochází k substituci na ose 

paradigmatické, k rozvíjení osy syntagmatické a k transformacím (nominalizace, 

pasivizace) (srov. Cuq -  Gruca, 2002, s. 238 - 239).

Teoretické základy AOM byly brzy podrobeny kritice z hlediska lingvistického 

generativně-transformaění jazykovědou a z hlediska psychologického Chomským, 

podle něhož se učení jazyku řídí vrozenými mechanismy.
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AOM však přešlo hrála důležitou roli ve vývoji učebních metod, jako první 

využívala interdisciplinárního přístupu při výuce a pracovala v plné míře 

s audiovizuálními prostředky. Pokud jde o čtení, v období, kdy převládala tato 

metoda, se četly hlavně texty s náměty z každodenního života. Po přečtení textu 

vždy následovaly otázky na porozumění textu, které se zodpovídaly ústně. U 

textů se v záhlaví většinou doporučuje, aby se četly nahlas a aby se kladl důraz 

na správnou výslovnost (srov. Besse, 1984). Čtení se tak považovalo jen za další 

typ drilového cvičení a za způsob, jak procvičit mluvený projev.

České školství se po druhc světové válce orientuje na sovětské didaktické 

směry (zejména se propaguje metoda uvědoměle-srovnávací, viz dále), ale audioorální 

metoda do značné míry pronikla dříve či později i do většiny českých učebnic cizích 

jazyků, a to především ve formě strukturních (drilových) cvičení. Ta spočívají v tom, 

že v každém cvičení se nacvičuje jedna větná struktura, která se stále obměňuje. Pod 

vlivem Stalinových statí o jazykovědě se klade značný důraz na výuku gramatiky.

V další části této kapitoly se zastavím u metody strukturo-globální 

audiovizuální a u metody uvědoměle srovnávací. Ta první se využívala ve vyučování 

zejména ve Francii, později i v dalších zemích, převážně západní Evropy. Druhá 

metoda vznikla v Sovětském svazu a vyučovalo se podle ní v řadě bývalých 

socialistických zemích, mimo jiné i v Československu.

2. 4 Strukturo-globální audiovizuální metoda (SGAV)

Zásadní vliv na tuto metodu má lingvistické učení Ferdinanda de Saussura o 

rozlišení langue a parole, tedy systému jazyka a jeho užití v řeči. Jazyk je chápán 

především jako prostředek ústní komunikace a spíše než langue je cílem metody 

SGAV parole v konkrétní situaci. Adjektivum „globální“ v názvu metody ukazuje na 

jeden z jejích hlavních principů -  kromě verbální složky má každá větná struktura 

také složku neverbální, kam patří intonace, gesta, časoprostorový rámec, sociální a 

psychologický kontext -  a právě adjektivum globální klade důraz na souhru všech
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těchto faktorů. Tato koncepce učení se jazyku je ovlivněná a podporovaná 

gestaltistickou psychologickou teorií, která zdůrazňuje celkové vnímání struktury.

K zakladatelům metody SGAV patří zejména fonetik Petar Guberina z 

Fonetického ústavu v Záhřebu, Paul Rivenc z Ecole normale ze Saint-Cloud a 

Raymond Renard z univerzity v Mons v Belgii. Nejznámější francouzskou učebnicí 

francouzštiny, ve které byla tato metoda použita, je učebnice Voix et Images de France 

(1960) (srov. Fenolová, 2003, s. 33).

Po druhé světové válce musela Francie posilovat svůj vliv v koloniích, 

integrovat do své společnosti vlnu imigrantů, bojovat proti expanzi angličtiny, která 

rychle převážila i jako jazyk mezinárodního dorozumívání. Vláda proto zahajuje 

politiku šíření francouzštiny do zahraničí, jazykové integrace cizinců a přijímá 

opatření k usnadnění výuky jazyků. Jednou z pomůcek pro rychlé šíření francouzštiny 

jako cizího jazyka je k o n c e p t français fondam ental“ (srov. Cuq, Gruca, 2002, s. 190 - 

194).

Francouzský jazykovědec Georges Gougenheim byl pověřen vedením skupiny, 

která měl za úkol provést statistický výzkum lexika a gramatiky mluveného jazyka. 

Cílem tohoto výzkumu bylo stanovení ,.français fo n d a m e n ta l tedy souboru základní 

slovní zásoby a gramatiky, jejichž znalost by stačila k základnímu dorozumění ve 

francouzském jazyce. Zkoumaný korpus obsahoval 163 mluvených rozhovorů na 

témata z každodenního života natočených na magnetofon. Po přepsání rozhovorů 

výzkumníci vytvářeli frekvenční seznamy slov. Kromě frekvenční metody použili 

ještě metodu „center zájmu“, při které požádali studenty ze čtyř různých regionů, aby 

napsali dvacet nejdůležitějších slov k vybraným tématům běžné konverzace (oblečení, 

dům, město atp.). Kombinací těchto dvou postupů získali okruh základní slovní 

zásoby. Výstupem tohoto výzkumu jsou v r. 1954 publikace Français fondam ental 

premier degré (soubor 1475 slov) a Français fondam ental second degré (1609 slov).

(Využívání statistických metod v jazykovědě a při výuce cizích jazyků tehdy 

ale vůbec nebylo ničím novým. V roce 1897 vzniknul pro potřebu výuky frekvenční 

slovník němčiny (Käding, 1897 - 1898), v českém prostředí sloužily už na počátku 

dvacátého století frekvenční seznamy k pedagogickým a těsnopisným účelům, na 

základě statistických výzkumů vychází počátkem šedesátých let frekvenční slovník
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češtiny (Jelínek, Bečka, Těšitelova, 1961). Vydavatelem je Státní pedagogické 

nakladatelství, slovník tedy vznikl především pro účely pedagogické.)

Na základě statistického výzkumu slovní zásoby vytvářejí Crédif (Centre de 

recherche et d'étude pour la diffusion du français), Bureau d'études et de liaison pour  

l ’enseignement du français dans le monde (BEL), Bureau pour l'enseignement de la 

langue et de la civilisation française à l'étranger (BELC) první audioorální kurzy.

Základem každé lekce je rozhovor z běžného jazyka, který se rozvíjí v 

komunikační situaci z každodenního života, která je simulována obrázky. Strukturální 

cvičení umožňují znovupoužít a upevnit struktury dialogu v různých situacích.

SGAV klade větší důraz na aspekty sémanticko-pragmatické než 

morfosyntaktické. Vyučování gramatice je implicitní a induktivní. Psaní se považuje 

jen za podpůrnou aktivitu k mluvení. Učení se psanému projevu je potlačeno, aby 

grafická forma slova neškodila výslovnosti. Učebnice této metody pro začátečníky 

(vycházejí ve Francii v padesátých letech především v nakladatelství Didier, které úzce 

spolupracuje s Centrem pro výzkum a šíření francouzštiny Crédit) jsou tvořeny 

především obrázky, aniž se tam rozhovory přepisují.

Hlavním cílem četby je v této metodě nácvik rytmu, intonace, správného 

kladení přízvuku a správného vázání slov. Nácvik správné výslovnosti výrazně 

převažuje nad snahou pochopit text. Psaný text se používá opět jako v předchozí 

metodě hlavně k procvičení a zdokonalení mluveného projevu.

2. 5 Metoda uvědoměle-srovnávací

V době, kdy ve Francii výuku cizích jazyků ovlivnila především metoda 

SGAV (zejména padesátá léta dvacátého století), jsou učebnice cizích jazyků 

v socialistických zemích koncipovány podle uvědoměle-srovnávací metody. Jak už je 

zřejmé z názvu, klade důraz především na srovnávání jazyků, srovnávání 

gramatických jevů, na překlad a analytické čtení (srov. Hendrich, 1988. s. 273). 

K jejím zakladatelům patřil především ruský představitel leningradské a moskevské 

jazykovědné školy Lev Vladimírovič Ščcrba. Jeho myšlenky pak rozvedli jeho žáci 

(např. V. S. Cetlinová).
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Tato metoda kladla na čtení velký důraz. Texty se četly a vykládaly velmi 

podrobně, často se překládalo slovo od slova. Čtený text sloužil hlavně k ukázání 

a vysvětlení gramatických jevů. Listujeme-li dnes učebnicemi z tohoto období, je  

zřejmé, že jejich největším problémem nebylo ani tak přetěžování studentů 

gramatickou terminologií, jako nezáživnost textů, často zneužívaných k účelům 

ideologické propagandy.

2. 6 Kognitivní přístup

Další model výuky cizích jazyků se rodí počátkem sedmdesátých let a značné 

pozornosti lingvistů a didaktiků se těší zejména v poslední době. Impulsy k němu 

vycházejí z kognitivní psychologie. Kognitivní psychologové se zabývají především 

problematikou porozumění čtenému i slyšenému textu a vším, co s tím souvisí -  

zabývají se typy paměti, zpracováváním a uchováváním informací, sémantickou a 

lexikální pamětí, subjektivním slovníkem (tj. soubory informací, kterými čtenář 

disponuje k jednotlivým tématům).

Výrazná změna oproti předchozím metodám se týká hlavně kompetence 

čtení. Hlavním cílem při čtení již není správná výslovnost, ale hledání smyslu 

textu. Podle kognitivistů probíhá porozumění textu na dvou rovinách -  na vyšší 

rovině, tj. na rovině celkového smyslu textu (hledání globálního tématu) a na nižší 

rovině, tj. na rovině významu jednotlivých jednotek textu (slov, vět). Pokud 

nejsme schopni téma textu předvídat, ani nic prohlásit o jeho uspořádání, 

musíme se při hledání smyslu textu spolehnout jen na rovinu nižší. Při hledání 

celkového smyslu textu se pracuje především s tzv. predikcí, tj. očekáváním 

čtenáře (srov. Cornaire, 1999). U některých typů textů můžeme dobře předvídat 

jejich strukturu a řazení informací (např. krátké novinové zprávy většinou 

odpovídají na otázky kdo? kde? kdy? popř. proč?), u jiných typů textů můžeme 

v hrubých rysech odhadnout i obsahovou náplň a tudíž i slovní zásobu (např. 

zprávy z rubriky předpověď počasí, dopravní zpravodajství, medailony, 

nekrology).

Téma predikce je velmi živé i ve francouzské analýze diskurzu, ze které
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kognitivní přístup k výuce také čerpá. Pracuje se zde hlavně s termínem skript 

(script) (někdy se místo termínu skript používají ještě termíny scénář {scenario), 

schéma (schém a), rámec (cadre)).

Skriptem se v lingvistice textu podle R. Schanka a R. Abelsona (Schank, 

Abelson, 1977) rozumí série stereotypních verbálních i neverbálních činností, 

vztahujících se k tématu textu. Maingueneau uvádí tento příklad: ,Je  suis resté ä ľ  

oéroport. Mon visa était p é r i m é K interpretaci této věty potřebujeme vědět, že před 

nástupem do letadla musí cestující projít pasovou kontrolou a že do určitých zemí 

potřebuje vízum, které je určitou dobu platné. Znalost skriptu nám umožní pochopit 

časovou následnost dějů, určit aktéry děje a doplnit si i implicitní informace v textu, 

tedy to, co není výslovně řečeno. Text totiž nikdy nemůže obsahovat všechno, co má 

mluvčí na mysli. Příjemce je  však schopen pomocí vysuzování (inference) 

rekonstruovat na základě svých informací i to, co řečeno není. K tomu mu právě 

pomáhá jednak skript -  soubor znalostí o světě, ale také pragmatické aspekty -  

kontext (znalost situace, ve které text vzniká, mluvčího atp.).

Koncept rámců, schémat a scénářů vychází z předpokladu, že běžné 

situace jsou do značné míry stereotypní, lidé se v nich chovají podobně a říkají 

podobné věci, přičemž se opírají o události, které mají uložené v mozku a 

následně je en bloc aktivují.

Hlavním přínosem této metody je  tedy jednoznačně zaměřenost na žáka, na 

jeho kognitivní znalosti a hlavně snaha porozumět smyslu textu, sdělení. Tento směr 

v didaktice cizích jazyků do značné míry rehabilituje pozici psaného textu ve výuce. 

Ten je  totiž předchozími směry považován jen za doplněk projevu mluveného. 

Propagátoři kognitivní metody doporučují čtení co možná nejrůznorodějších 

materiálů, a to jednak proto, že četba široké škály textů -  počínaje texty 

učebnicovými, přes různé návody, mediální texty až po odborné texty -  je 

dobrým motivačním faktorem pro studenty. Ti totiž čtou to, co je zajímá. A 

jednak proto, že si přirozeným způsobem rozšiřují svou slovní zásobu (srov. 

Cornaire, 1999, Gaonac’h, 1990).

V posledních několika letech se prvky kognitivní metody využívají i při výuce



francouzštiny jako jazyka cizího v souvislosti se zaváděním informačních technologií 

Jo výuky a se čtením textů šířených prostřednictvím internetu. Tato metoda, která 

propojuje prvky kognitivní metody se studiem jazyka pomocí nových mediálních 

technologií, se v didaktické literatuře označuje jako kognitivně-multimediální přístup 

(srov. Berdugo, 1999).

I. 7 Komunikativní přístup

V 70. a 80. letech byly v souvislosti s posledním vývojem lingvistiky, zejména 

v souvislosti s pragmatickým obratem a rozvojem sociolingvistiky a analýzy diskurzu 

rozpracovány i nové teorie na poli didaktiky jazyka, zdůrazňující funkční a 

pragmatický aspekt komunikace a práci s autentickými materiály při výuce.

Ve výuce jazyka se začal více brát ohled i na to, že jazyk vždy není významově 

zcela transparentní, že v komunikaci dochází k nedorozuměním, že smysl výpovědi 

může ovlivnit prostředí, ve kterém výpověď vzniká.

Komunikativní metody vycházejí z kritiky metod audiovizuálních, které byly 

ovlivněny strukturalismem, behaviorismem, generativní a transformační lingvistikou. 

Hlavním argumentem proti těmto metodám bylo to, že vyučovaný jazyk byl vzdálen 

autentické komunikaci, pro kterou jsou typická přerušení, opakování, jazyková 

redundance a ekonomie.

Nová metoda vychází především z lingvistiky výpovědní, z analýzy diskurzu a 

pragmatiky. Jak už je  z názvu metody zřejmé, cílem vyučování je naučit komunikovat 

v cizím jazyce, přičemž toto učení se realizuje jako komunikace (srov. heslo učit se 

komunikovat v komunikaci). Snahou didaktiků jazyků a lingvistů bylo stanovit určité 

minimum znalostí a zejména dovedností, se kterým je možné v cizím jazyce 

komunikovat. Experti zaštítění Radou Evropy začali analyzovat jazykové kategorie z 

hlediska frekvence a vytvořili dvě základní příručky. V roce 1975 vzniká dílo 

Threshold level English pro výuku angličtiny jako cizího jazyka a o rok později, v roce 

1976, Un niveau seuil pro francouzštinu jako cizí jazyk.

Jednou ze základních charakteristik těchto prací je to, že pro každou jazykovou 

funkci nebo pro každý jazykový akt stanovují sérii možných výpovědí, které pokrývají
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všechny komunikační situace, jejichž rozličné parametry podmiňují realizaci každého 

sdělení.

Cílem nových metod je to, aby se třída stala místem autentické komunikace, 

která by korespondovala s praktickým životem studentů, s jejich současnými i 

budoucími potřebami a zájmy a byla v souladu s pravidly, jimiž se řídí reálná 

komunikace rodilých mluvčích.

Za hlavní přínos komunikativního přístupu považuji z našeho hlediska to, 

že ve svém vývoji dospěl k postupné rehabilitaci písemného projevu. Stále větší 

důraz se v tomto přístupu klade na čtení. To však neznamená pouhý návrat 

k metodám klasickým. Didaktici jazyků zdůrazňují, že v průběhu četby si čtenář
v

z textu vybírá to, co odpovídá jeho vlastním komunikačním cílům. Ctení tak 

vyžaduje od čtenáře nejen znalosti jazykové, ale i znalosti z oblasti textologie (aby 

byl schopen zařadit text k určitému typu, k textovému vzorci), znalosti kontextu 

atp. Porozumění čtenému textu v cizím jazyce je tak komplexním procesem, který 

vychází jednak ze zkušeností s četbou v jazyce mateřském, jednak rozvíjí lexikální, 

syntaktické a textové kompetence vlastní jazyku cizímu.

Od sedmdesátých let vzniká řada prací věnovaných metodologii čtení. Ve 

francouzském prostředí se propaguje zejména metoda globálního čtení. Při 

rozumění psanému textu nejde jen o dekódování grafických jednotek a znaků, 

ale o konstruování smyslu, které začíná formulováním hypotézy významu.

Tato metoda vychází ve velké míře z kognitivních výzkumů, které 

poukazují na důležitost předchozích znalostí a zkušeností a jejímž základním  

principem je přenesení zvyků a strategií, které čtenář ovládá v jazyce mateřském 

(jako např. globální vnímání slov a vět, konstruování smyslu na základě 

zkušeností s výstavbou textu), do jazyka cizího.

Základní hypotézou globálního čtení je to, že smysl textu se vnímá 

prostřednictvím jazykové organizace textu, klíčových slov, anaforických vztahů. 

To jsou pro čtenáře orientační body vedoucí k odhalení smyslu.

Touto problematikou se především zabývá francouzská lingvistka a didaktička 

cizích jazyků Sophie Moirandová (Moirand, 1990). Ta při výuce cizích jazyků 

doporučuje tzv. orientační četbu namísto četby doslovné. Orientační četba má dvě
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etapy:

1. Přelétnutí celého textu a zachycení jeho ikonické podoby. Cílem je  všimnout si 

titulu, podtitulu, mezititulu, typografických prvku (tučné písmo, kurzíva, 

uvozovky), fotografií atd. Tato pozorovací fáze umožní čtenáři sžít se s textem 

a může mu poskytnou informace, na jejichž základe bude schopen text přiřadit 

k určitému žánru, do určité struktury očekávání, anticipací.

2. Zaměření četby k jednotlivostem, např. určení klíčových slov, odhalení 

struktury textu (anaforické prostředky, textové orientátory (viz dále), analýza 

prvků výpovědní perspektivy -  Kdo píše? Pro koho píše?).

Na konci druhé etapy musí být student schopen odpovědět na otázky kdo? co? 

komu? kde? jak?  proč?  Cílem tohoto postupu je dovést čtenáře ke konstrukci 

globálního smyslu, aniž se tento text čte lineárně a aniž se dešifruje každé slovo. Navíc 

je důležité, že uvědomování si struktury a pravidelnosti jednotlivých typů textů, jejich 

tradičních gramatických a lexikálních prostředků výrazně usnadňuje četbu textů 

obdobných.

Jedním ze základních cílů při výuce čtení je umět text přiřadit na základě 

některých jeho znaků k určitému typu či žánru textu. Znalost typu a žánru a jejich 

zákonitostí (obvyklá délka, slovní zásoba, začátek, konec) totiž může výrazně usnadnit 

četbu textu. Tomuto tématu se podrobněji věnuji v kapitole 9. 1.

Koncem devadesátých let a na začátku nového tisíciletí převládá v českých i 

francouzských učebnicích cizích jazyků eklekticismus, tzn. kombinace metod 

předchozích. Přebírají se z nich ty prvky, které se výrazně osvědčily. Francouzský 

didaktik Ch. Puren mluví o tzv. metodě kompromisní. Převažuje v ní sice přístup 

komunikativní, je však doplněn o řadu podnětů i z metod jiných. Pro tuto metodu je 

typický mimo jiné návrat k systematickým výkladům gramatiky, lexika i k fonetické 

korekci (Puren, 1994).
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Závěrem:

V uvedeném přehledu nej důležitějších výukových metod z hlediska jejich 

přístupu k výuce čtení jsem se zastavila jen u vybraných důležitých směrů. Opomíjím 

zde metody nekonvenční (např. metodu skupinovou, metodu tichem, pohybem, 

sugestopedii). Ty měly jak ve východní (především soudobé bulharské), tak v západní 

pedagogice řadu stoupenců, nikdy však nepatřily k dominantním tendencím ani 

francouzské, ani české polistopadové školní výuky cizích jazyků.

V této části práce jsem připomněla zejména různé přístupy k četbě textu. 

Postupovala jsem tak proto, že některé didaktické přístupy jsou pro mediální výchovu 

velmi podnětné. K takovým patří např. Hrušková doporučení věnovat se tématu textu 

ještě před četbou samotnou nebo používat mateřský jazyk pro vysvětlení jen v nutných 

případech, nepřekládat slovo od slova. Za velmi podnětný z hlediska čtení považuji 

také kognitivní přístup, ve kterém se explicitně doporučuje zaměřit se při četbě na 

celkový smysl, na schopnost najít globální téma. Tato problematika je  velmi dobře 

rozvinuta rovněž v učení S. Moirandové, za podstatná považuji především doporučení 

týkající se jednotlivých fází četby.
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3. MEDIÁLNÍ V Ý C H O V A - JEJÍ CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ 

TÉMATA

Jak se dočítáme v Rámcových vzdělávacích programech, „skutečnost, že média a 

mediální komunikace jsou významným i socializačními faktory, reflektují j iž řadu let 

vzdělávací soustavy různých zemí zaváděním mediální výchovy. To je jeden z důkazů, že 

mediální gramotnost se stále výrazněji prosazuje jako jedna ze základních kompetencí, 

j im iž  by měl být vybaven člověk žijící v otevřené, demokratické společnosti, který se 

snaží naplnit svůj život ve světě osobních, sociálních, ekonomických a politických vazeb." 

(RVP Z V, http://people.vs lib .cz/iaroslav vavra/DIDAK/RVP/rvp.htm).

Mediální výchova je školní předmět, který především pomocí rozborů, ale i 

vlastní tvorby mediálních produktů a osvojováním poznatků o fungování médií ve 

společnosti rozvíjí schopnost žáků a studentů kriticky zacházet s médii a jejich 

produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup.

Mediální texty se v české škole prozatím -  na rozdíl od textů umělecké 

literatury -  soustavně nečtou a neanalyzují, a to i přesto, že právě tyto texty jsou 

v současné době v mimoškolním životě zřejmě texty nejsledovanějšími. Jsou to totiž 

texty, které ovlivňují naše myšlení a chování mnohem více, než tomu bylo ještě před 

nedávnou dobou. Z obrovského množství informací, které se na nás valí z masových 

sdělovacích prostředků a z internetu, si totiž musíme umět vybírat. Nejde však jen o 

percepci a výběr, ale také o to, že bychom měli umět čelit jejich manipulativním 

účinkům. Jedna a tatáž událost je  jednotlivými médii nahlížena z nejrůznějších úhlů, 

od seriozního zpracování až po bulvární. Masová média významně ovlivňují nejen 

život každého jednotlivce, ale i fungování společnosti jako celku, poskytují jí témata, 

stanovují jejich důležitost, nabízejí hodnocení jednotlivých událostí a vytvářejí 

názorové stereotypy.

Právě na tuto situaci by měl předmět mediální výchova samostatně i 

v kombinaci s příslušnými speciálními předměty reagovat. V souvislosti s růstem vlivu 

médií bude potřeba postupně měnit náplň vyučování a učit žáky rozumět tomuto typu 

textů, např. umět odhalit manipulativní techniky a přesvědčovací metody, porozumět

26

http://people.vslib.cz/iaroslav


způsobům argumentace a přesvědčování. V tomto smyslu se jazykové vyučování bude 

stále významněji podílet i na výchově k demokratickému občanství.

Mediální výchova by se měla stát součástí jak výuky jazyka mateřského, tak 

v přiměřené proporci i výuky jazyků cizích. Její výhodou by měl být její 

interdisciplinární charakter. Analýzy prováděné na mediálních textech v hodinách 

mateřského jazyka by měli studenti aplikovat při studiu textů cizojazyčných, 

eventuálně i naopak. To ostatně odpovídá i běžným zkušenostem z každodenní 

komunikační praxe.

Mediální výchova čerpá poznatky především ze sociologie a teorie masové 

komunikace, z lingvistiky a sémiotiky, historie a politologie, které však je  nutno 

reinterpretovat na úrovni pedagogiky a didaktiky, konkrétně i didaktiky cizích jazyků.

3, 1 Hlavní témata mediální výchovy

Témata mediální výchovy jsou ve všech zemích, ve kterých se vyučuje, 

víceméně stejná. Ve čtvrté a páté kapitole své práce se budu věnovat podrobněji 

tematické náplni tohoto předmětu ve Francii a v České republice. V této kapitole ale 

přináším přehled základních témat mediální výchovy, která se opakují ve všech 

koncepcích a učebnicích mediální výchovy, se kterými jsem se seznámila. (Jejich 

přehled je  součástí přílohy č. II.) Z následujícího přehledu je zjevné, že většina 

vyjmenovaných témat s obsahy a cíly jazykového vyučování úzce souvisí.

Mediální scéna a instituce. Zde studenti mapují mediální produkci své země či 

země, jejíž jazyk se učí. Zjišťují majitele jednotlivých médií a jejich společenské a 

ideové zázemí, kdo do nich přispívá, kolik času mají autoři textů na jejich zpracování, 

jaké rubriky se vdaném  médiu vyskytují, kolik prostoru je jim věnováno, v jakém 

nákladu média vycházejí, kdo představuje jejich cílovou skupinu.

Typy médií a mediálních technologií. Sem patří problematika různosti médií 

(média tištěná, elektronická, nová, srov. Reifová a kolektiv, 2004), jejich jazykových
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specifik. Studenti rozlišují zpravodajství a dokumentaristiku a poznávají jednotlivé 

publicistické žánry, pravidelnosti jejich uspořádání. Uvažují nad tím, jak se volbou 

určité technologie (např. internetového deníku) autoři mediálních textů zaměřují na 

určitý okruh příjemců. Každá užitá technologie poskytuje autorům také jiné 

vyjadřovací a publikační možnosti.

Sémiotická stránka mediálních textů. Tento tematický blok mediální 

výchovy je  zaměřen na výklady týkající se užívání metafory, metonymie, ironie, 

hyperboly. Probírají se pojmy jako denotace/konotace, mýtus, znak. „Sémiotika (vědní 

obor, který se zabývá studiem znaků a kódů, pozn. autorky) se při svém vzniku 

soustředila zejména na studium kódů přirozeného jazyka; s rozvojem mediálního 

diskurzu ... překročila hranice lingvistiky a stala se významnou analytickou metodou 

mediálních studií, zejména textuální větve kulturálních studií. ... Sémiotika je primárně 

zaměřena na analýzu textu -  přinejmenším v počátcích se věnovala zkoumání toho, jak 

významové systémy konstruují význam díky vztahům ve struktuře textu. ...

V souvislosti s interpretativním obratem v sociálních vědách v polovině 60. let 20. 

stol. se však i sémiotika stále více zaměřuje na spolupráci čtenáře, resp. dekódujícího 

subjektu a chápe význam textu jako výsledek setkání textu a čtenáře“ (Reifová a 

kolektiv, 2004, s. 223 -  224).

Příjemci mediálních sdělení. Výklady a cvičení z tohoto tematického oddílu 

jsou zaměřeny na to, jak média upoutávají pozornost jednotlivých příjemců, jak je 

reflektují (např. tím, že zveřejňují výzkumy veřejného mínění). Sem patří i klasifikace 

typů publika.

Jazyková stránka mediálních textů. Každé médium disponuje do jisté míry 

svým vlastním jazykem -  svou specifičností jazykovou (zvi. lexikální) i stylovou.

V této kapitole mediální výchovy si studenti všímají užívání spisovného a 

nespisovného jazyka v médiích, užívání žargonu, slangu, syntaktické složitosti (délka
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věty v jednotlivých médiích, spojovací prostředky, jejich argumentační síla, užívání 

hypotaxe, či parataxe).

Mediální reprezentace reality. Reprezentací rozumíme způsob, jakým autoři 

mediálních textů představují osoby, skupiny osob, státy a události. „Způsob 

uchopování skutečnosti prostřednictvím znakového systému (kódu), zejména pomocí 

přirozeného jazyka“ (Reifová a kolektiv, 2004, s. 212). Do tohoto tematického okruhu 

patří problematika konstruování reality ve zprávách, problematika klišé a stereotypů 

(např. stereotypní zobrazování žen, menšin, cizinců).

Média a reklama. Výrazové prostředky reklamy, užívání spisovné a 

nespisovné vrstvy jazyka a cizích výrazů, poetismů a neologismů v reklamě. 

Interpretace obrazové, resp. zvukové složky sdělení.
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4. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE FRANCII

4. 1 Historie a současnost mediální výchovy ve Francii

Francie patří k zemím, které se problematikou mediální výchovy zabývají 

soustavně. Mediální výchova má své přesně definované místo ve vzdělávacích 

programech a existuje k ní velké množství učebnic. Mediální výchova je tam jednak 

průřezovým tématem, které je zařazováno především do výuky mateřského jazyka a 

cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy, jednak se vyučuje 

jako samostatný předmět formou seminářů a stáží. Jejímu zavádění do výuky 

napomohla i tradiční orientace francouzské jazykové výuky na text a praktické otázky 

kompozice textu.

O tom, že analýza mediálního textu do francouzské výuky neodmyslitelně patří, 

svědčí také řada organizací, které se tam touto problematikou zabývají (viz níže). 

Kromě toho, že vydávají učebnice obsahující konkrétní cvičení k analýze, organizují i 

různá školení pro učitele jednak formou přednášek, jednak formou stáží ve státních i 

regionálních denících.

Ve francouzštině neexistuje jednotný název pro mediální výchovu, ale je jich 

hned několik - ve školním prostředí se používá buď Presse ä ľécole, Education aux 

médias nebo Education á Vimage et aux médias (případně ještě název Education par  

les médias pro školní aktivity, při kterých studenti využívají média jako zdroje 

informací). V pracích lingvistických a sociologických, které se týkají analýzy 

mediálního textu a jeho kontextu, se setkáváme s termínem médiologie (mediologie).

(Poznámka. Ve Velké Británii se školní předmět mediální výchova nazývá Media 

Education , ve Spojených státech amerických se používá označení Media Literacy, 

v Německu Medienerziehung.)

„Mediologie (termín sám není příliš zažitý, je  ovšem systémově přijatelný), 

dnes představuje mladou, ale samostatnou disciplínu, vnitřně uspořádanou do dvou
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doplňujících se, ale odlišných směrů. Na jedné straně stojí historicky starší teorie 

masové komunikace, vycházející ze sociologického zkoumání masových médií a 

masové komunikace, na druhé straně mladší mediální studia, inspirovaná nejen 

poznatky teorie masové komunikace a jejich kritickým zhodnocením, ale především 

rozvojem kulturálních studií (cultural studies) od přelomu padesátých a šedesátých let 

20. století“ (Jirák, Kopplová, 2003, s. 23).

Na počátku zájmu o mediální výchovu stojí ve Francii hnutí novinářů, které 

v šedesátých letech seznamovalo veřejnost s výsledky analýz tisku a médií. Tento druh 

osvěty se nazýval éducation populaire. Předmětem zájmu tohoto seskupení byla 

hlavně reklama a komiks (srov. Gonnet, 1999).

Systematické snahy o zavádění mediální výchovy do školy se ve Francii 

začínají objevovat na konci šedesátých let. Jeden z prvních projektů školní mediální 

výchovy se uskutečnil vletech 1970-1971 v lyceu v Toulouse-Bellevue. Ve škole 

vznikla čítárna tisku, žáci zde měli přístup jak k deníkům, tak týdeníkům a 

měsíčníkům z nejrůznějších oblastí. Pedagogické využití tisku v hodinách bylo 

rozmanité. Studenti vypracovávali referáty na aktuální témata (compte rendu 

d'actualité), tematické Siožky (dossier de presse , sbírání různých článků z jedněch 

novin, popř. z jednoho časopisu, k určitému tématu), revui (shromažďování článků 

k jednomu tématu z různých tiskovin a jejich vzájemné porovnávání).

Na tento pilotní projekt o rok později navázal projekt další, tentokrát již 

rozsáhlejší, jehož se účastnilo 17 lyceí (z Toulouse, Lille, Montpelier, Nantes, 

Grenoblů, Paříže a Versailles). Výzkum byl rozšířen o analýzy pořadů z rádia a 

televize.

Jedním z výstupů tohoto rozsáhlého projektu jsou dvě publikace, které shrnují 

získané poznatky (Les lycéens, les mass médias et le monde contemporain, 1976 a 

L'initiation des lycéens au monde contemporain en particulier par l'utilisation de la 

presse et des autres media, 1976).
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Cílem projektu bylo využívání médií při hodinách jazyka, ale také ostatních 

předmětů (historie, zeměpisu atd.). Součástí projektu byly rozsáhlé ankety zjišťující 

vztah mezi pravidelnou četbou určitého periodika a úrovní znalostí a vědomostí o 

soudobém světě (zejména z oblasti politiky, ekonomiky a kultury). Podrobná 

sociologická šetření vypovídají mnohé o oné době a mohou být inspirací pro obdobný 

výzkum:

např.: Souvislost mezi frekvencí četby deníků a vzdělaností rodičů.

Preferované rubriky v denících.

Souvislost mezi názory gymnazistů a frekvencí četby deníků.

Souvislost mezi sledováním televizních debat a vývojem studentových názorů. 

Souvislost mezi orientací v kultuře, politice a ekonomice a pravidelnou četbou 

národního deníku.

Podobné výzkumy (jaké čtou žáci noviny, jak často sledují televizi, rádio, které 

pořady si vybírají apod.) však nejsou součástí mojí práce, proto je pro mě inspirující 

zejména ta část publikace, ve které jsou obsaženy konkrétní návrhy jak pracovat 

s médii zejména v jazykovém vyučování, jaké pedagogické aktivity jsou při této práci 

vhodné, jakým způsobem analyzovat konkrétní médium (z hlediska jeho technických, 

ideologických a ekonomických podmínek). Některé z těchto podnětů jsem 

rozpracovala ve druhé části svojí disertační práce.

4. 2 Postavení mediální výchovy ve francouzském vzdělávacím programu a její 

obsahová náplň. Analýza pedagogických dokumentů a učebnic mediální výchovy.

zdroj informací:

1. Circulaire n° 03-163, 15 octobre 2003, BO n° 39, (Clemi)

2. Lecture des programmes scolaires sous ľangle de ľéducation aux médias (école 

primaire, college, lycées techniques et d' enseignement général), Dossier établi par la 

documentation du CLEMI, novembre 2003

3. Učebnice mediální výchovy (viz seznam literatury a příloha č. II)
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Mediální výchova se ve Francii vyučuje jednak v rámci speciálních seminářů a 

předmětů, zaměřených hlavně na fungování médií a roli médií v životě jednotlivců, 

jednak se začleňuje především do ostatních předmětů, do jazykové výuky, občanské 

výuky a dějepisu.

Dokument Lecture des programmes scolaires sous l'angle de l'éducation aux 

médias shrnuje nejen poznatky o oblasti médií, se kterými by se studenti v průběhu 

povinné školní docházky měli seznámit, ale také veškerý kontakt studentů s médii při 

výuce (konkrétně při studiu francouzštiny jako jazyka mateřského, cizích jazyků -  

španělštiny, němčiny a angličtiny, zeměpisu, dějepisu, filozofie, výtvarného umění a 

„enseignement scientifique“). Autoři dokumentu rozlišují mediální výchovu jako 

výchovu k zacházení s médii (Education aux médias) a výchovu pomocí médií (či 

s využitím médií) (Education par les médias).

V souvislosti se svým tématem se budu věnovat hlavně jazykové části 

mediální výchovy, při které jsou média cílem výuky, nikoli prostředkem. Analyzuji 

výše zmíněné dokumenty (viz výše body 1, 2) a francouzské učebnice mediální 

výchovy (jejich přehled a stručná charakteristika je  součástí přílohy č. II) a vybírám 

z nich témata, která se objevují nejčastěji.

Poznámka. Stručný přehled systému francouzského základního a středního školství. 

Enseignem ent primaire:

1. cyklus: École maternelle (mateřská škola) - Apprentissages premiers 

(od dvou do pěti let)

2. cyklus: École é lémentaire (základní škola) - Apprentissages fondamentaux 

(od šesti do osmi let)

Rozložen do dvou tříd - ročníků : CP -  cours préparatoire, C E I  -  cours élémentaire

3. cyk lus : École é lémentaire (základní škola) - Approfondissements 

(od osmi do jedenácti let)

Rozložen do tří tříd -  ročníků : CE2, CM1 -  cours moyen, CM2
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Enseignement secondaire:

Collège. Pro studenty od jedenácti (nejpozději dvanácti) let zpravidla do patnácti let. 

Tato škola je povinná, skládá se z těchto tříd:

6. třída (Cycle d 'adaptation)

5. a 4. třída (Cycle central)

3. třída (Cycle d 'o r ien ta t ion)

Koncem závěrečného ročníku se studenti orientují buď na gymnázium s odborným 

zaměřen ím  (le lycée professionnel), nebo na všeobecné gymnázium (le lycée général).

Lycée professionnel.

Připravuje studenty ke třem druhům diplomů:

Certif icat d 'ap t itude  professionnelle (CAP, dva a ž  tři roky studia, příprava ke 

konkrétnímu povolání)

Brevet d 'é tu de s  professionnelles (B£P, dva roky studia, méně specia lizovaná příprava

než u CAP)

Baccalauréat professionnel (odborná maturita, tři roky studia, směřuje studenty do 

aktivn ího života nebo k vysokoško lskému studiu, a to zejména na kratších technických 

oborech)

Lycée général et téchnologique

Zahrnuje tři ročníky, druhý, první a závěrečný (tzv. term inale). Zakončeno maturitou 

(baccalauréat) Téměř všichni studenti z všeobecné sekce a 83 % studentů z technické 

sekce (údaj za rok 2002) pokračují ve studiu na vysokých školách (grandes écoles) nebo 

na univerzitách.

V následující tabulce uvádím přehled nejdůležitějších témat mediální výchovy 

na jednotlivých stupních francouzské školy. Jsou to témata, která se nejčastěji 

opakovala jak v učebnicích mediální výchovy, tak v programech mediální výchovy:

Typ školy Témata mediální výchovy v jazykové výuce

Ecole

élémentaire 

2. cyk lus

Práce s obrázkem a fotografií. Odhad tématu novinového článku podle 

zařazen í do rubrřky a obrázku a p řem ýš len í nad relevantností 

obrazové přílohy (porovnávání informací získaných z textu a 

z obrazu).

Ecole

é lémentaire 

3. cyk lus

Seznámení v hodinách čtení s novinovými žánry, poznávání jejich 

pravidel a zvyklostí. V lastn í tvorba při hodinách psaní (projekty 

ško ln ího časopisu).
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Collège 

6. ročník

Logická výstavba textu. Analýza faktorů komunikační situace -  autor, 

adresát, použitý registr jazyka. Studium textů narativních, 

deskriptivních a argumentativních (v české škole používáme termíny 

vyprávění, popis a úvaha). Při hodinách prvního cizího jazyka se čte 

příslušný denní tisk, studenti mají na základě zkušeností se strukturou 

novinových textů v mateřském jazyce rozpoznat základní informace a 

rozumět jim.

Collège

4. a 5. ročník

Analýza zpráv v černé kronice, analýza „une" -  titulní stránky různých 

deníků. Pojem implicitnosti. Studium explikativních textů (v české 

terminologii tento typ textu odpovídá nejspíše textu výkladovému). 

Obrazová příloha médií jako příklad, nebo důkaz (ilustrativní, nebo 

argumentativní funkce obrázků)? Studium kodexů platných pro 

novinářskou obec (např. Charte des jou rna listes de ta presse  

régionale).

Collège 

3. ročník

Rozlišení informace a komentáře. Veřejné mínění a média (analýza 

výzkumů veřejného mínění v médiích). Kritická analýza médií -  

odhalování stereotypů (ve znázorňování cizinců).

Lycée

professionnel

Tisk se používá hlavně jako zdroj informací, při výuce francouzštiny se 

učí studenti rozlišovat novinové žánry. Součástí výuky je i sledování 

reklamy, studenti se učí zadat a napsat reklamu, inzerát. Převládá 

nácvik praktických činností (orientace v tisku, v mediální nabídce).

Lycée général 

2. ročník

Vytváření „doss ie r de presse" (viz kap. 4.1). Fungování mediálního 

trhu. Ve výuce cizích jazyků se běžně pracuje s c izojazyčnými 

novinami v papírové i on-line verzi, program mediální výchovy je 

rozpracovaný pro výuku němčiny, španělštiny a angličtiny. Probíhají 

semináře novinářů ve škole.

Lycée général 

1. ročník

Druhy argumentace. Porovnávání obrazových materiálů v celostátním 

a regionálním tisku. V dějepise je jeden tematický blok věnován vývoji 

masových médií.

Lycée général
Závěrečný
ročník

Analýza populárně naučného tisku.
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Tato témata se mají vyučovat nejprve v předmětu mateřský jazyk, od vyšších 

tříd (např. v angličtině od 5. ročníku collège, kdy se studenti seznamují s anglosaskou 

mediální scénou) se mají vyučovat i v cizích jazycích. Na konci collège mají být 

studenti schopni v prvním cizím jazyce vyhledat nej důležitější informace z mediálních 

sdělení a znát mediální scénu dané země a umět ji srovnat s mediální scénou své 

vlastní země (srov. Lecture des programmes scolaires sous ľ  angle de ľ  éducation aux 

médias (école primaire, collège, lycées techniques et ď  enseignement général), 

Dossier établi par la documentation du CLEMI, novembre 2003).

4. 3 Rozbor nejdůležitějších témat jazykové mediální výchovy

Zde ve stručnosti představím hlavní témata mediální výchovy, jimž se ve 

francouzských učebnicích mediální výchovy věnuje velká pozornost a která by mohla 

být inspirací i pro české učebnice mediální výchovy.

Za důležité téma mediální výchovy z hlediska jazykového vyučování považuji 

práci s kontextovým odhadem, se kterým se francouzští studenti při tomto předmětu 

seznamují hned na začátku školní docházky. Práce s novinovým textem zde má velké 

opodstatnění. Při práci s učebnicovým textem je totiž možnost kontextového odhadu 

menší, můžeme s ním pracovat částečně v dialozích, kdy očekáváme, že se jeho 

účastníci přivítají a rozloučí, případně použijí kontaktové (fatické) fráze nebo v textech 

k základním komunikačním tématům -  rodina, moje město atp. Jinak je tomu u textu 

autentického, resp. mediálního. Studenti mohou již ze samotného umístění zprávy do 

rubriky odhadnout obsah článku, jeho uspořádání. Obzvláště kratší novinové žánry 

mají kompozici velmi ustálenou (např. krátké zprávy přinášejí odpověď na základní 

otázky kdo?, co dělá?, kdy?, kde?) a jejich obsahová náplň se často opakuje. 

S odhadem je  třeba začít při výuce mateřského jazyka a pak ho uplatňovat při četbě 

cizojazyčných textů. Studenti si tak zvyknou nezastavovat se před slovem, které 

neznají, a snaží se pochopit smysl zprávy, a ne každé slovo. Pro kontextový odhad je 

důležitá i fotografie, graf, schéma či obrázek.
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Interpretaci obrazové složky verbálního textu se ve francouzské mediální 

výchově věnuje velká pozornost, a to jak při jazykových hodinách, tak při hodinách 

výtvarné výuky. Cvičení v učebnicích mediální výchovy na toto téma směřují studenty 

k porovnávání jazykové složky a obrazové složky, porovnávají informace, které 

přinášejí. Dále mají studenti porovnávat fotografie z různých druhů tisku k jedné 

zprávě, všímají si rozdílů a shod při zobrazování jedné události ve více médiích.

Téma novinových žánrů, probírané ve třetím cyklu francouzské základní 

školy, v podstatě odpovídá českému slohovému vyučování, při kterém se žáci 

seznamují se strukturou a náležitostmi jednotlivých publicistických útvarů (zprávy, 

fejetonu, interview, reportáže). Rozdíl je v tom, že ve francouzské škole se větší 

pozornost věnuje receptivní dovednosti (tedy rozpoznání žánrů v novinách), zatímco 

v české škole převládá nácvik produktivních dovedností (studenti na základě ukázky 

v učebnici mají napsat obdobný text).

Projektům školních časopisů se ve Francii (ale i v České republice) věnuje 

velká pozornost, podíváme-li se na webové stránky francouzských základních i 

středních škol, zjistíme, že většina z nich školní časopis má. Francouzští studenti mají 

navíc tu výhodu, že v rámci akce Týden tisku ve škole (viz níže) přicházejí do škol 

novináři, kteří jim názorně ukazují, jak vznikají texty pro celostátní či regionální tisk, a 

radí jim, jak vést školní časopis a jak do něj psát. Odkazy na francouzské školní 

časopisy je možné najít na webu organizace Clemi (www.clemi.org).

Významným tématem francouzské mediální výchovy, se kterým se neustále 

setkávám při studiu materiálů k mediální výchově, je problematika sdílených 

představ (représentations partagées), stereotypů a iniplicitnosti, tedy to, co se též 

nazývá encyklopedickou znalostí tématu v rámci určité kultury, tradice, generační 

přináležitosti. I s tímto tématem se začíná nejprve při výuce mateřského jazyka, 

posléze se stereotypy probírají i při výuce jazyků cizích. Neznalost stereotypů a 

sdílených představ často způsobuje -  a nejen v cizím jazyce - že nejsme schopni 

dobře pochopit novinový text byť zdánlivě srozumitelný. Na znalosti implikatur a

37

http://www.clemi.org


sdílených představ totiž mnohdy smysl publicistických výpovědí spočívá.

V souvislosti s přenášením implicitního významu se studenti zabývají 

sdílenými představami, jejichž ustálenost je značná a v diskurzu se objevují jako  

metafory, přísloví, hodnocení, kategorizace, odkazy k národní a identické paměti 

národa. H. Boyer (1998) rozděluje tyto představy do dvou velkých skupin: první 

skupinu tvoří představy z oblasti vlastenecké, mytologické, emblematické (historicky 

významné události, slavné osobnosti, slavné výroky), druhou skupinu tvoří obrazy ze 

života skupiny (grandes images du vécu communautaire) (skupinou můžeme rozumět 

národ, etnikum, společenskou vrstvu, uzavřenou náboženskou komunitu atp.), více či 

méně podléhající stereotypizaci.

Cílem rozborů textů při mediální výchově tak v tomto pojetí je uvědomovat si 

komunikační normy existující za hranicemi jazykových pravidel, na daném jazykovém 

trhu (srov. Bourdieu, 2001), v určitém kulturním kontextu.

V této souvislosti používají mnozí autoři učebnic mediální výchovy a statí o 

mediální výchově (srov. např. Demougin, 1998) termín jazyk-kultura (langue-culture) 

(pro češtinu by byl zřejmě nejvhodnější termín jazyk v kulturním kontextu), který lépe 

než výraz jazyk vyjadřuje fungování jazyka jako sociální hry s pravidly, která jsou 

známá všem komunikačním partnerům. Mluvčí, který tato pravidla nezná, se ocitá ve 

společnosti na nižší pozici. S termínem langue-culture pracují i někteří odborníci 

didaktiky cizích jazyků (např. R. Galisson).

Učení se mateřskému i cizímu jazyku musí tedy zahrnovat získání řady 

kompetencí, a to v oblasti jazykové, diskurzivní, sociokulturní i referenční. Nejtěžší 

k osvojení je  oblast sociokulturní, představuje totiž znalost různého užití jazyka, 

konverzačních a kulturních norem a tradic, které jsou dány okolnostmi, za kterých se 

komunikace odvíjí. Pro lepší zvládnutí této oblasti je  soustavné studium mediálních 

textů prostředkem obzvláště vhodným.

K dalšímu významnému tématu francouzské mediální výchovy patří analýza 

prostředků argumentace. Toto téma patří k tradičním tématům francouzské rétoriky, 

stylistiky a jazykovědy, dříve se z tohoto hlediska analyzovaly především texty
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literární, nyní se pozornost obrací i k textům publicistickým.

Francouzští studenti jsou při výuce vedeni k dovednosti korektně 

argumentovat, učí se při četbč textu najít a klasifikovat argumenty, důraz se klade na 

argumentační funkci spojovacích prostředků. Při četbě novin si studenti také díky 

vhodně vybraným textům mohou všimnout, že způsob argumentace se 

v publicistických textech často tematizuje, např. vytýkáním chybného nebo 

nekorektního argumentování názorového protivníka. Způsoby zprostředkování těchto 

dovedností francouzskou didaktikou jsou pro nás cennou inspirací.

4. 4 Nejdůležitější francouzské organizace zabývající se mediální výchovou

1. CLEMI (Centre de Liaison de ľ  Enseignement et des Médias d 'Inform ation) 
www.clemi.ors

Toto centrum funguje v rámci francouzského Ministerstva školství (Ministère de 

ľ  Éducation nationale) a jeho úkolem je vytvářet a rozšiřovat programy mediální 

výchovy.

V příloze číslo II zařazené na konci této práce přináším přehled základních 

publikací, které tato organizace vydala, nebo jejímž vydáním pomohla. Tento přehled 

považuji za podstatný doplněk své práce, neboť jde o knihy, ze kterých mohou čeští 

didaktikové, tvůrci vzdělávacích programů i učitelé čerpat řadu podnětů do výuky 

mediální výchovy. Ke každé knize připojuji krátkou anotaci.

Na webových stránkách centra Clemi (www.clemi.org) najdou učitelé řadu 

konkrétních návodů pro svoji výuku: např. jak analyzovat první stránku novin (la 

„Une "), jak rozumět fotografiím v médiích, návody na porovnávání tištěných a 

internetových novin, průvodce rozhlasovým a televizním vysíláním, slovníček 

mediálních pojmů (např. accroche, bandeau, BAT, billet, bouclage, bouillon, 

bourdon, brève, chapeau), přehled francouzského celostátního i regionálního tisku, 

přehledy organizací pořádající stáže pro učitele a odkazy na další webové stránky 

týkající se mediální výchovy.
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2. ARPEJ (Association Régions Presse Enseignement Jeunesse)

Organizace Association Régions Presse Enseignement Jeunesse byla založena v 

roce 1977. Podporuje učitele v užívání tisku při vyučování. V jejích stanovách se 

dočteme, že rozvíjí vztahy mezi redakcemi regionálního tisku a jednotlivými školami. 

ARPEJ nevydává příkazy, jak a co učit, ale spíše doporučení, umožňuje ve svých 

časopisech výměnu názorů učitelů a novinářů k jednotlivým tématům mediální 

výchovy. Organizuje stáže učitelů a studentů v novinách, přednášky novinářů ve 

školách, výzkumy týkající se novin atd. (srov. www.spqr.fr).

Na webových stránkách této organizace najdeme např. interaktivní mapu Francie 

s přehledem regionálních deníků, jejich stručnou charakteristiku a odkazy na 

internetovou podobu.

3. CFPJ (Centre de form ation et de perfectionnement des journalistes) 

www.cl~pi.com

Tato organizace je velmi aktivní ve vydávání učebnic a příruček mediální výchovy. 

Kolekce těchto příruček se jmenuje Guides, slouží jak učitelům ve škole, tak 

budoucím novinářům a vyšla v ní mimo jiné tato díla:

Pour mieux communiquer avec la presse

Précis de mise en page

La presse audiovisuelle - 1989-1990

La presse écrite - 1990-1991

4 . 5 Mediální výchova na univerzitách a v přípravě učitelů

Na francouzských univerzitách se prozatím s mediální výukou nesetkáme 

často. Její hlavní témata jsou však přítomna v disciplíně, která se ve francouzském 

vysokém školství konstituovala již v polovině sedmdesátých let dvacátého století. 

Jmenuje se Sciences de l'information et de la communication. Tato disciplína se podle
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J. Gonneta (Gonnet, 1999) vyučovala koncem devadesátých let minulého století 

zhruba na pětině francouzských univerzit a ročně tento obor přijal ke studiu deset až 

dvanáct tisíc studentů.

Náplň této disciplíny není jednotná, ze studia anotací přednášek a seminářů 

jednotlivých univerzit nabízejících tento studijní program lze však vybrat témata, která 

se opakují:

fenomén komunikace a informace, vědecké přístupy k němu

- produkce a recepce informace a komunikace

studium informace, jejího obsahu a vlastností a reprezentací (tj. toho, jak  

zachycuje vnější svět, sem patří mj. problematika stereotypu)

- studium informačních systémů a možností přístupů k informacím

- studium médií, jejich fungování

- studium aktérů masové komunikace.

Důležité je především to, že mediální výchova (přímo pod názvem Education 

aux médias) se čím dál více objevuje v kurikulích univerzitních institutů, které 

vzdělávají budoucí i již hotové učitele. Jde o Instituts universitaires de form ation des 

maitres (IIJFM), ty připravují hlavně budoucí učitele, a Missions académiques ä la 

form ation des personnels de ľ  éducation nationale (MAFPEN) zaměřené na 

celoživotní vzdělávání učitelů.

Pro řadu učitelů, zejména těch starších, představují však hlavní možnost, jak se

o mediální výchově dozvědět více, stáže a semináře pořádané k tomuto tématu v rámci 

celoživotního vzdělávání.

Celoživotní vzdělávání učitelů pro oblast mediální výchovy organizuje ve 

Francii Centre de Liaison de ľ  Enseignement et des Médias ď  Information -  Clemi 

(viz příloha č. I). Např. ve školním roce 2001/2002 se seminářů zaměřených na 

mediální výchovu zúčastnilo 18 tisíc učitelů (srov. Rapport de synthése concernant les 

activités de form ations réalisées par le Clemi durant ľ  année scolaire 2001/2002, 

Clemi 2003). Témata stáží byla velmi různorodá, např. :
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Réaliser un journal scolaire (Realizace školních novin), Utilisation d 'u n  

quotidien à / ’ école (Užívání deníku ve škole), Variété de la presse (Rozmanitost tisku), 

Apprendre avec la presse (Učit se s tiskem), De la presse écrite à la presse en ligne 

(Od tištěných novin k on-line novinám), Lecture critique de V information sur V  

Internet (Kritická četba informace na internetu), Médias en ligne (On-line média), 

Aspects éthiques et juridiques ď  Internet et des médias en ligne (Etické a právnické 

aspekty internetu a on-line médií).

Organizace Clemi také pořádá v rámci těchto aktivit Týden tisku (srov. 

Semaine de la presse et des médias dans T école, www.clemi.org/spel .html). Cílovou 

skupinou jsou jak učitelé, tak studenti. Program probíhá každoročně od roku 1990, 

většinou v březnu nebo dubnu. (Např. v roce 2005 proběhl od 14. do 19. března a jeho 

hlavním tématem byla rozličnost informačních zdrojů a názorová pluralita (diversité 

des supports ď  information, pluralité des opinions)). Účastní se ho školy a členové 

redakcí celostátního i regionálního tisku (v roce 2005 se do programu Semaine de la 

presse zapsalo 1 126 médií, a to tištěných i audiovizuálních), ti organizují ve školách 

pro studenty přednášky a tvůrčí dílny týkající se mediální oblasti, vzniku a fungování 

novin. V rámci těchto dílen studenti s novináři vytvářejí celá čísla deníků. (Veškeré 

aktivity z Týdne tisku ve škole z let 1998, 1999, 2000 a 2005 viz Semaine de la presse  

et des médias dans V école, http://www.cleini.org/spel .html). Každý rok se projektu 

zúčastní přibližně tři miliony studentů. Projekt je zaměřen převážně na psaná média. 

Jedním z výstupů je rovněž tematický sborník, který může posléze sloužit učitelům i 

jako návod k tomu, jak konkrétně realizovat mediální výchovu ve škole, i jako 

učebnice mediální výchovy s nejaktuálnějšími poznatky a daty. Součástí sborníku z 

Týdnu tisku v roce 2005 mají být:

FICHES PEDAGOGIQUES  (pedagogické dokumenty)

- Kiosque en m aterne lle  (Kiosk v mateřské školce)

- Palette de genres  (Paleta žánrů)

- Presse jeunesse  e t actua lité  (Tisk pro m ládež a aktuality)

- Portra its des Présidents  (Portréty prezidentů)

- Publicité ou p a s ? (Reklama ano, nebo ne?)
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- D iscussions en ligne  (On-line diskuse)

- S ' infornner su r les groupes de presse  (Informace o tiskových skupinách)

FICHES CONSEIL (metodické dokumenty)

- Réa liser une interv iew  (Realizace interview)

FICHES D ' INFORMATION  (informační dokumenty)

- Inform ations su r la presse  (Informace o tisku)

- Diffusion de la presse en France  (Distribuce tisku ve Francii)

- Presse des jeunes  (Tisk pro mládež)

Všechna tato témata lze realizovat i v rámci jazykové výuky francouzštiny 

v české škole, např. v rámci nepovinných seminářů na gymnáziích. Na těchto 

internetových stránkách najdou učitelé konkrétní návody k realizaci jednotlivých 

seminářů. Domnívám se, že s těmito materiály lze pracovat z hlediska znalosti jazyka 

již u středně pokročilých studentů.
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5. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V ČESKÉ REPUBLICE

V zemích západní Evropy se mediální výchova začala zavádét do školní výuky 

většinou v osmdesátých letech dvacátého století. V té době začínají také vycházet k 

tomuto předmětu metodické časopisy a vznikají učební materiály. V Československu 

ale fungoval do konce osmdesátých let jednotný školský systém, s pevně stanoveným 

plánováním na roky dopředu, který téměř neumožňoval reagovat na aktuální potřeby. 

Masové komunikaci se věnoval jen okrajově předmět český jazyk, a to v kapitole 

věnované publicistickému stylu. Navíc v tehdejším komunistickém režimu kritický 

přístup k textu, zvláště mediálnímu, nepřipadal v úvahu a mohl se týkat jen některých 

otázek jazykové správnosti. Po roce 1989 ještě určitý čas trvalo, než vznikly 

odpovídající zákony a utvořila se a stabilizovala pluralitní mediální scéna 

odpovídající novým společenským podmínkám.

Rovněž mediální věda jako disciplina se řádně konstituuje až v druhé polovině 

devadesátých let. To jsou faktory, které u nás znemožňovaly zavádět mediální 

výchovu dříve.

Dnes však v České republice máme mediální scénu relativně vyspělou. Navíc 

vědecké zkoumání mediálních textů se stalo předmětem zkoumání mediálních studií. 

A tak by nic nemělo bránit tomu, aby se mediální výchova začala na školách opravdu

vyučovat.

5. 1 Hlavní důvody pro zavádění mediální výchovy do jazykové výuky v České 

republice

Zavádění mediální výchovy do českých škol bude s největší pravděpodobností 

vyžadovat jistou změnu dosavadního jazykového vyučování. Hodiny mateřského i 

cizího jazyka jsou totiž v českém školství obecně zaměřeny značně nerovnoměrně, 

jasně převažuje nácvik produktivních činností, které se učitelům lépe klasifikují. 

Naopak receptivní dovednosti se zanedbávají, umění interpretace přečteného, 

slyšeného či viděného, kritický přístup k informacím jsou aktivity, které v české škole
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velmi chybějí. Vetší důraz na receptivní činnosti navíc posléze u žáků rozvíjí i činnosti 

produktivní (srov. Ilausenblas, 1997).

Hlavním a logickým argumentem proti naprosté převaze produktivních činností 

je to, že právě v určitých oblastech, ke kterým patří zejména oblast mediálních textů, 

bude většina žáků a studentů spíše příjemci než autory.

Dalším důvodem proč je skutečně naléhavé, aby se jazyková výuka více 

zaměřovala na receptivní dovednosti je i to, že čeští studenti právě v rozumění 

čtenému textu a v interpretaci textu nejvíce pokulhávají za studenty zjiných 

evropských zemí. Každým rokem řada výzkumů sleduje studijní výsledky studentů 

z celého světa. Podíváme-li se např. na mezinárodní analýzy Education at a Glance

2003, zjistíme, že rok od roku výkonnost českých studentů z hlediska kritérií 

průzkumu klesá. V lehkém nadprůměru se drží v přírodních vědách, podprůměrné jsou 

u českých dětí matematické dovednosti a stále se zhoršuje ve srovnání se zahraničními 

studenty schopnost číst, vnímat složitější text a něco konkrétního z něj vyvozovat. 

Schopnost číst je však v současném světě plném informací naprosto klíčová.

Důležitost mediální výchovy spočívá také v tom, že se mediální texty analyzují 

ve svém kontextu. Mediální texty se při jazykové výuce často využívají i nyní, ale 

většinou jen jako doplněk výuky sloužící jiným účelům. Hlavní nedostatek však vidím 

zejména v tom, že se novinové, časopisecké či texty z internetu neinterpretují jako 

celek, ale pouze jako izolované texty. Přitom pro celkovou interpretaci textu je 

důležitý i jeho kontext - v jakém typu média je uveřejněn, na jakém místě, kdo je jeho 

autorem, komu je určen atd.

5. 2 Mediální výchova v pedagogických dokumentech

Jak jsem zmínila již v úvodu, druhá část mé práce může sloužit jako možný 

model učebnice jazykové části mediální výchovy pro učitele druhého (6. -  9. třída 

základní školy nebo odpovídající stupně víceletých gymnázií) a třetího stupně ( 1 . - 4 .  

ročník gymnázia). V rámci této kapitoly se věnuji tomu, která témata jsou podle 

rámcových vzdělávacích programů na těchto stupních škol do mediální výchovy 

zařazena. Tento přehled je  tedy také ukázkou témat, se kterými by se učitelé měli ve
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své přípravě seznámit. Zvláště si povšimneme témat souvisejících s jazykovým 

vzděláváním.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)

Mediální výchova (MV) je součástí strategického materiálu rozvoje základního 

školství, tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV), který byl dokončen v dubnu 2001. Formuluje obecné cíle a požadované výstupy 

jednotlivých stupňů ZŠ, na jeho základě si budou školy dotvářet vlastní programy. 

Materiál byl připomínkován na šestapadesáti pilotních ZŠ z celé republiky. Všechny 

ZŠ ho mají k dispozici od školního roku 2004/05.

Koncepci a obsah mediální výchovy pro RVP připravilo ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem pedagogickým Centrum pro mediální studia (CEMES) Fakulty 

sociálních věd. Garantem projektu byl Jan Jirák z Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy. Mediální výchova je tu považována za průřezové téma, které jednak rozvíjí 

existující předměty a jednak je  samostatnou výukovou oblastí s vlastním obsahem 

učiva. Tato samostatná část se realizuje hlavně formou tematických seminářů a 

projektů. V prvním, druhém a třetím ročníku základní školy je prolnutí mediální 

výchovy do vzdělávacích oblastí minimální a návrh využívá již existujících 

tematických okruhů, zvláště vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a jazykové 

komunikace. Samostatně se mediální výchova v návrhu objevuje sice již koncem 

prvního stupně školy (ve 4. - 5. ročníku ZŠ), ale soustavně by se jí měli věnovat až 

studenti druhého stupně základní školy, a to ve formě projektů, resp. kurzů, jinak se i 

v těchto obdobích především integruje do stávajících okruhů učiva.

Z výčtu znalostí a dovedností, které si mají podle RVP při mediální výchově 

žáci osvojit, zde budu citovat pouze tu pasáž, ve které se vyjmenovávají tematické 

okruhy receptivních činností. Ty jsou totiž předmětem mého zájmu.
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Domnívám se, že k tomu, aby bylo možné s žáky a studenty tato témata při 

mediální výchove rozebírat, bude potřeba, aby učitelé prošli na fakultách jazykovou 

přípravou, v rámci které by se těmto tématům teoreticky i prakticky věnovali. Návrh, 

jak jazykovou přípravu pro učitele s ohledem na tato témata koncipovat, předkládám 

v druhé části své práce. Tento můj konkrétní návrh se týká sice učitelů cizích jazyků, 

těžiště jejichž práce je především na druhém a třetím stupni (tedy na střední škole), ale 

vybrané části návrhu mohou být integrovány do přípravy učitelů i pro první stupeň.

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání mají žáci 

probrat následující témata:

Tematické okruhy receptivních činností:

„Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajstv í a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních") prvků ve sdělení od 
informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílu 
mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního 
sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v 
textu

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality -různé typy sdělení, je jich 
rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým" a 
„fiktivním" obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii 
zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální 
zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejíc ích 
ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných 
hodnot v textu, prvky signalizujíc í hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace 
zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, 
reklamě i zábavě)

- Stavba mediálních sdělení -přík lady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, 
zejména ve zpravodajstv í (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle 
kritérií); principy sestavování zpravodajstv í a jejich identifikace, pozitivní principy 
(význam a užitečnost), zezábavňujíc í principy (negativita, blízkost, jednoduchost, 
přítomnost); přík lady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých 
deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro 
dospívající)

- Vnímání autora mediálních sdělení - identif ikování postojů a názorů autora v 
mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření 
názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizujíc í explicitní či implicitní 
vyjádřen í hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a 
hodnotového významu

- Fungování a vliv médií ve společnosti -organizace a postavení médií ve společnosti; 
faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby 
financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život 
a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě
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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. “ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha,
2004, s. 93-94.

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV)

Mediální výchova se zde definuje jako průřezové téma, které by mělo procházet již 

existujícími předměty (hlavně jazykovou výukou, historií a občanskou výchovou). 

Rámcový program obecně definuje okruhy mediální výchovy, které je vhodné 

v jednotlivých předmětech probírat.

Pro účely mé práce je  opět nejdůležitější jazyková část mediální výchovy, 

konkrétně receptivní dovednosti:

„MEDIÁLNÍ PRODUKTY: Citlivé vn ímání souvislostí v nestrukturovaném sociálním 
prostředí

Mediální produkty (v nejširším slova smyslu -  tedy od psaných či mluvených 
zpravodajských sdělení přes fotografii, obrazovou reklamu po film či hudbu) představují 
jevově neobyčejně pestrou, neustále se obnovující nabídku, která ale při kritickém 
posouzení vykazuje řadu vnitřních podobností a pravidelností. Podstatné proto je umět 
rozlišovat jednotlivé kategorie médií a jejich produktů, hlavní formy mediálních sdělení 
(zpravodajství, dokument, seriál apod.) a hlavní žánrové typy.

Dále je třeba budovat si představu o vztahu mezi mediálními produkty a skutečností 
(tedy o mediálních „reprezentacích” skutečnosti), resp. o výrazových prostředcích 
(kódech a konvencích) typických pro konkrétní média, formy a žánrové typy a kriticky 
vyhodnocovat stereotypy, které se projevují v mediovaných reprezentacích (tak, aby žák 
uměl identif ikovat např. předsudek ve zpravodajství).

VÝZNAMY: Samostatnost ve vyhodnocování podnětů ze společenského prostředí
Klíčovým pojmem pro tvorbu uživatelské kompetence žáků jsou hodnoty. Každá 

společensky zakotvená činnost se opírá o určitý soubor uznávaných (či 
zpochybňovaných) představ, které členové dané společnosti považují za platné (proto je 
mohou uznávat či zpochybňovat). Tyto hodnoty (např. nutnost lásky a společenského 
uznání, význam  peněz, solidarita, seberealizace, zdraví) tvoří sdílenou sociální 
konstrukci, do níž lidé zasazují informace, tedy významy, které se k nim dostávají. 
Postatou každé komunikace je právě směna významu za hodnoty. Děje se tak při 
sestavování a čtení novinové zprávy, stejně jako při s ledování televizního seriálu či 
reklamy. Má-li jed inec dostat svou účast na mediální komunikaci pod racionální kontrolu, 
musí především  pochopit nabídku hodnot, která je v konkrétním mediovaném sdělení 
obsažena. Zv láště identifikace hodnot, které se neopírají o vlastní zkušenost 
(stereotypy), vyžaduje soustředěnou pozornost. Hodnoty konstruující společensky 
akceptovanou realitu se promítají do volby výrazových prostředků (od slov po obraz) 
příslušného sdělení a nabízejí jeho žádoucí interpretaci (tzv. preferované čtení) -  proto je 
možné identif ikovat kritickým čtením mediálních sdělení (médium) tyto hodnoty. 
Vědomosti a dovednosti důležité pro tvorbu uživatelské kompetence lze získat jednak
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analýzam i existujících mediálních sdělení, jednak produkcí vlastních, např. v redakci 
ško ln ího časopisu, školní webové stránky apod.

UŽIVATELÉ: Vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům
Mediální výchova nabízí poznatky o příjemcích a uživatelích médií, tedy o 

nejrůznějších druzích obecenstev, zvi. o veřejnosti a o tom, jak se jed inec dobírá smyslu 
mediálních produktů a jak vnímá mediální instituce a média vůbec, jakou jim  přikládá 
důležitost, jakou roli hrají v životě společnosti apod. Tento tematický oddíl vychází z 
představy, že pro úspěšné zapojení do společnosti má být jedinec schopen rozpoznat 
v lastní příslušnost do různých sociálních skupin, včetně různých publik. Příjemce 
mediovaného sdělení není pasivní „obětí" mediální komunikace, nýbrž její aktivn í 
účastník, a má tedy možnost s nabízenými sděleními nakládat -  alespoň do jisté míry -  
po svém. Obecně je patrně nejdůležitější nacházení rozdílu mezi občany a spotřebiteli 
jako uživateli médií.

Zatímco občan se k médiím vztahuje především ve veřejné (politické) rovině své 
existence, spotřebitel je médii oslovován zejména jako nositel nějaké tržní síly, a tedy 
jako potenciální partner inzerentů (jimž je třeba ho dodat). Tomu také odpovídají rozdíly 
v příslušnosti k jednotlivým publikům (na jedné straně jsou sociální skupiny oslovované 
médii, na druhé straně spotřebitelské agregáty formované a „socializované" samotným i 
médii).

ÚČINKY: Aktivn í přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí
Nedílnou součástí mediální výchovy je základní poučení o možných vlivech a účincích 

medií na jednotlivce i na společnost. Do popředí zde vystupují zejména taková témata, 
jako  je vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu po výběr 
konverzačních témat), dále předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů 
na vnitřn í rozpoložení jedince (násilí, pornografie) a konečně vlivy celospolečenské a 
kulturní, jako je v liv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu 
společnosti apod." (Rámcový vzdělávací program pro gymnaziáln í vzdělávání, Pilotní 
verze, VÚP, Praha, červen 2004, s. 75 -76).

Z konkrétních dovedností, které by sí podle RVP měli žáci a studenti při 

mediální výchově osvojit, považuji pro jazykovou výuku za nejdůležitější tyto:

- Stavba mediálních sdělení, pravidelnosti v uspořádání mediovaných obsahů

- Rozlišování jednotlivých médií a žánrových typů

- Hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením

- Poznatky o příjemcích mediálních sdělení

Podle J. Jiráka je možné integrovat dílčí témata mediální výchovy do již 

existujících předmětů (např. začlenění kapitol o rozumění a interpretaci textu, o 

kritickém čtení, jazykových stereotypech, intertextualitě, členění textu a 

publicistických žánrech do jazykové přípravy a ostatní témata, jako např. partie 

týkající se postavení médií ve společnosti, je možné zařadit do občanského a 

společenskovědního základu), nebo učit mediální výchovu jako samostatný předmět.
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„Dílčí poznatky je však třeba uspořádat a vhodně je zarámovat, proto mediální 

výchova staví zvláště na specializované výuce, a to tradiční formou (analytická 

činnost, rozvoj kritického odstupu, racionalizace využití médií) jako volitelná součást 

gymnaziálního vzdělávání. ( .. .)  Jejím záměrem je systematizovat poznatky o médiích 

a mediální komunikaci a vřadit je do kontextu základů humanitního, resp. 

sociálněvědního vzdělávání.“

(Jirák, http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=l 10).

Kromě toho Jirák propaguje realizaci speciálních projektů na školách, které by 

mohly být vedeny přímo novináři. Tento model velmi dobře funguje např. v j iž  

zmiňované Francii.

Konkrétní témata pro specializované projekty najdeme opět na stránkách o 

mediální výchově vytvořených Janem Jirákem. Vzhledem k tomu, že se těmto 

nelingvistickým tématům ve své práci věnuji jen okrajově, považuji za vhodné zde 

alespoň několik z Jirákova návrhu uvést:

„Média v současné společnosti

Získání základní představy o struktuře médií a fungování mediálních institucí 

osvojení představ o roli a možnostech publika a o možných účincích médií 

Rozvoj mediálního průmyslu

Média jako prostředek podnikání, jak si média vytvářejí zisk, koncentrace médií, mediální 

magnáti, křížení v lastnictví médií

Rea lizace: Postupné zpracování jednoduché „mediá ln í mapy" města či okresu, v níž 

budou vyznačena média, jež jsou v dané oblasti dostupná (periodika, rozhlasy, televize),

i s tím, kdo je vlastní. Stručný výklad o významných světových mediálních osobnostech 

minulosti i současnosti (Hearst, Berlusconi, Murdoch).

Co ovlivňuje činnost médií I

Zákony a regulace, role Parlamentu, nezávis lost a cenzura

Rea lizace: Příprava registrace listu (žádost o udělení licence pro lokální rozhlasovou 

stanici), rozbor norem, které je třeba dodržovat, a vlivů, s nimiž je nutné počítat.

Co ovlivňuje činnost médií II

Public relations, osobní vazby, ohledy na inzerenty, veřejný zájem, mediální kritika a 

mediální výchova
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Realizace: Rozbor časopisu z hlediska toho, jak se do něj -  pravděpodobně -  dosta ly 

jednotlivé texty (na co přišla redakce sama, co j í někdo nabídl).

Co ovlivňuje činnost médií III

Autoregulace, profesní standardy (etické kodexy), sbližování obsahů (komercionalizace) 

Rea lizace: Srovnání titulních stránek velkých deníků z hlediska podobnosti či rozdílnosti 

zpráv. Stručný výklad o hlavních principech profesně vhodného (eticky přijatelného) 

chování médií a posouzení listů (či televizního zpravodajství) z tohoto pohledu.

Co to je zpráva

Zpravodajské hodnoty -  konstrukce zpráv -  stereotypy

Rea lizace: Rozbor televizního zpravodajstv í z hlediska motivace výběru a řazení zpráv. 

Diskuse o očekáváních spojených se zprávami (vazba mezi tématem a záběry či 

fotografiemi).

Co to je zábava: svět televizní zábavy (soutěže a seriály) -  časopisy pro mládež.

Rea lizace: Rozbor vysílacího schématu televizní stanice (zařazováno do hlavního 

vysílacího času). Rozbor obálek časopisů pro mládež.

Co je reklama

Základní principy fungování reklamy, ekonomické důsledky reklamy, vliv reklamy na 

jednotlivce

Rea lizace: Rozbor poslání konkrétní reklamy (reklamní sdělení mají různý účel -  uvést 

nový produkt, udržet povědomí o značce, posílit asociace spojené se značkou atd.) a 

argumentů, které mají příjemce ovlivnit. Využít různé typy reklamy od časopisecké přes 

te levizní po billboardy.

Co to je publikum

Jak vzniká publikum, do kolika publik člověk patří, jak  média podporují ustavení a 

stabilitu publika (noviny pro celou rodinu, televizní vysílací schéma apod.), co mají 

č lenové jednoho publika společné

Rea lizace: Identifikace skupin příjemců v rámci třídy. Hledání motivů pro zařazení do 

určitého publika. „Mediá ln í profil" rodiny (co kdo čte, poslouchá a sleduje) a srovnání 

jednotlivých profilů.

Jaký mají média vliv

Typy předpokládaných účinků, falešné představy o účincích, kdo se snaží řídit vliv médií a 

proč (vytváření image)

Rea lizace: S ledování celebrit (např. zpěváků, herců či politiků) v médiích. Rozbor toho, 

co se příjemci o dotyčné osobě dozvídají.

Další zvyšování mediální gramotnosti

Možnost osobního rozvoje, profesionalizace, reflexe mediáln ího působení

Rea lizace: Společný projekt mediální kampaně (např. na podporu nějaké veřejně

prospěšné stavby ve městě)"
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(Jirák, http://www.vuppraha,cz/index.php?op=sections&sid = 110).

Řada z těchto témat do jazykové výuky pochopitelně nepatří, souvisejí spíše 

s občanskou výchovou a historií. Některá žní ch se však jazykové výuky dotýkají 

velmi úzce (např. při tématu rozbor reklamy by bylo vhodné seznámit studenty 

s jazykovými funkcemi, především s funkcí apelovou a poetickou, a s jejich typickými 

výrazovými prostředky).

Na výčtu těchto témat je dobře vidět, že mediální výchova je předmětem 

skutečně interdisciplinárním, průřezovým. Tento aspekt interdisciplinarity však 

vyvolává otázku, zda a jak bude možné napsat dobrou učebnici mediální výchovy 

(s konkrétními návrhy seminářů a i s ukázkami analýz a řešeními) a hlavně zda-li 

bude možné mediální výchovu kvalitně učit. Pokud jde o učebnice, domnívám se, 

že kjejím u vytvoření bude potřeba spolupráce několika odborníků zvýše  

jmenovaných oblastí, jichž se mediální výchova dotýká. Odpověď na druhou část 

otázky je však velmi komplikovaná a její hledání bude zřejmě dlouhodobé.

V rámcových vzdělávacích programech je průřezových témat koncipováno více 

(environmentální výchova, multikulturní výchova), a tak se tato otázka bude 

muset důkladně řešit na pedagogických fakultách, které budou budoucí učitele 

těchto předmětů vychovávat a vzdělávat.

Základní témata českého programu mediální výchovy jsou shodná s 

programem francouzským (novinové žánry, stereotypy, druhy médií, rozlišování 

zprávy a komentáře, studium novinářských kodexů a ekonomického fungování médií). 

Francouzský program však ve větší míře klade důraz na studium obrazové složky 

verbálního mediálního sdělení -  studium fotografií, ilustrací a grafů. Toto téma se 

objevuje ve francouzské literatuře k mediální výchově velmi často, existuje k němu i 

obsáhlá odborná literatura.
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Poznámka: Analýza novinové fotografie je také tématem řady francouzských 

výzkumných projektů, je jichž výstupy se pravidelně publikují na internetu a uč ite lům  

slouží jako inspirace pro výuku

(srov. Photo de presse et information, www.clemi.org/formation/fiches/fiche27.html 

La valeur pedagogique de 1'image, http://parcours-diversifies.scola.ac- 

paris.fr/PERETTI/utilisation pédaqoaique.htm) .

5. 3 Mediální výchova v odborné literatuře a v učebnicích

Ačkoliv je  mediální výchova již zařazena do osnov základních škol a je  i 

součástí Rámcového vzdělávacího programu gymnázií, učebnice tohoto předmětu 

zatím chybějí. Některá témata mediální výchovy nalézáme rozptýleně v některých 

učebnicích (srov. např. čtyři díly učebnice M. Čechové a kolektivu z roku 2002 a 

2003, zejména podkapitoly Mediální komunikace (2. ročník), Humor v médiích, 

Humor v reklamě (4. ročník)), ale systematicky do učebnic zařazována nejsou.

Tématu mediální výchovy se věnuje jen málo odborníků, v didaktických 

časopisech a didaktické literatuře se toto téma objevuje jen zcela výjimečně (srov. 

např. časopis Cizí jazyky, Český jazyk a literatura).

Radu témat, která je možné v rámci mediální výchovy probírat, najdeme 

v českém prostředí především u dvou autorů: jednak v knize Karla Sebesty Od jazyka  

ke komunikaci, jejíž podtitul zní Didaktika českého jazyka a komunikační výchova , 

jednak v článcích a pracích mediálního experta z FSV UK Jana Jiráka.

Jan Jirák se věnuje mediální tématice hlavně jako odborník na sociologii a teorii 

médií, zajímají ho především otázky nelingvistické, jako např. moc médií, mediální 

magnáti, historie médií, opakování témat, násilí v médiích, dopad, vliv a účinek médií.

Pod veden ím  J. Jiráka vznikla také na Fakultě sociálních věd v roce 2000 

dip lomová práce M ed iá ln í výchova  -  je j í  za řa zen í do francouzské m ed iá ln í kra jiny. Její 

autorkou je Eva Zieglerová. Ve své práci mapuje historii mediální výchovy ve Francii a 

popisuje francouzskou mediální scénu. Mediální výchovu v konkrétní školní výuce ani 

jazykovou složku mediá ln í výchovy však autorka neřeší.
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Karel Šcbesta se spíše věnuje tématům lingvistickým, ale v centru jeho 

pozornosti je  téměř výhradně komunikační a mediální výchova jako součást předmětu 

český jazyk (tzn. jako součást výuky jazyka mateřského).

Mediální výchovou jako  součástí výuky cizích jazyků se česká didaktika 

prozatím nezabývá. I tento fakt byl jedním  z důvodů vzniku této práce.

5. 4 Mediální výchova v přípravě učitelů a projekty týkající se mediální výchovy

Mediální výchova je  j iž  sice zařazována do osnov středních i základních škol, 

paradoxem však je, že analýzou mediálního textu se systematicky nezabývají právě 

studenti jazykových oborů pedagogických fakult, kteří by tento předmět měli později 

učit.

V jazykových seminářích ani v seminářích z didaktik francouzského a českého 

jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v době mého studia (1994- 

2000) se mediální výchova neprobírala. Situace se prozatím příliš nezměnila ani nyní. Z 

ankety, kterou jsem realizovala na podzim roku 2004 mezi třiceti studenty třetího ročníku 

oboru francouzský jazyk, jsem zjistila, že osmadvacet studentů se s pojmem mediální 

výchova nesetkalo nikdy, dva se domnívají, že termín někde zaslechli, ale nevědí v jaké 

souvislosti.

V současné době (školní rok 2004-2005) se však předmět mediální výchovy 

už vyučuje jako jednosemestrální kurz např. na Katedře českého jazyka na 

Pedagogické fakultě v Praze. K základním tématům kurzu patří pojem mediální 

gramotnosti, vliv jazyka médií na adresáty/příjemce a sociální funkce médií v 

současné společnosti. Kurz vychází především z knih Úvod do studia médií B. Burtona 

a J. Jiráka a Úvod do teorie masové komunikace D. McQuaila.

Na podzim roku 2005 vyšel také na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

sborník Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách 

gymnázií a na SOŠ, v němž je  jedna kapitola věnována mediální výchově (Machová,
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Šámalová (eds.), 2005, s. 126-137). Autorka Jaroslava Kosová se v ní věnuje pojetí 

mediální výchovy a jejímu zařazení do pedagogických normativních dokumentů a 

uvádí i několik tipů na aktivity v hodinách mediální výchovy (týkají se většinou 

sledování televize a následné diskuse s žáky o vhodnosti, zajímavosti sledovaného 

pořadu).

Důležitým projektem pro mediální výchovu je  projekt DĚTI & MEDIA, jehož 

garantem je  společnost Junior Media Society (viz příloha č. III). Těžiště její práce 

spočívá především v rozvíjení produktivních dovedností dětí ve vztahu k médiím a ve 

školení budoucích učitelů mediální výchovy.

„Jednou z hlavních oblastí, ve které společnost působí, je problematika vztahu dětí a 
médií, a to v tom nejširším slova smyslu. Ať se jedná o vliv médií na děti, přístup dětí do 
médií či médií k dětem, nevyjímaje případy dětí na médiích závislých nebo jimi 
manipulovaných či dokonce zneužívaných" (JuniorMedia Society, o.p.s., 
www.iuniormedia.cz/onas.html).

K zajímavým aktivitám společnosti Junior Media Society patří dětská internetová televize 
Bedna, jejíž vysílání (zpravodajství, reportáže, debaty) připravují studenti základních a 
středních škol. Sledovat ji můžeme na internetové adrese: www.dtv.cz.

Obdobným projektem je projekt JuniorPress.cz (JuniorPress.cz, www.iuniorpress.cz’). 
internetové noviny, do nichž píší studenti své příspěvky do rubrik zpravodajství, 
komentáře, reportáže, recenze, volná tvorba, aktuality.

Ve spolupráci Junior Media Society s Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy ČR a Centrem mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy vznikl projekt Užití multimediální techniky a základů mediální výchovy ve 

výuce. Je určený k dalšímu vzdělávání učitelů základních a středních škol v 

informačních a komunikačních technologiích.

Kurzy mají dvě části -  praktickou a teoretickou. V praktické části se učitelé učí 

pracovat s multimediální technikou, v teoretické části se seznamují s metodikou 

mediální výchovy, absolvují přednášky ze základů teorie médií (historie médií, 

rozdělení a charakteristika médií, základní novinářské žánry), část kurzu je  věnována 

dopadu médií na dčti a vymezení pojmu mediální gramotnosti. Kurz je  však podle
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mého názoru příliš krátký na to, aby mohl s danou problematikou seznámit učitele do 

hloubky. Navíc spojuje dvě zcela různé problematiky -  jednak užívání multimediální 

techniky (přehled multimediální techniky (MMT) a její využití při výuce, použití 

M MT při přípravě vyučovací hodiny, M M T jako tvůrčí nástroj, metodika vedení dětí 

při práci s kamerou, digitálním fotoaparátem, se zvukovou technikou) a jednak 

problematiku médií a rozumění jim  (základní novinářské žánry -  teorie a praxe, 

kritické myšlení jako podmínka mediální gramotnosti a dítě jako aktivní příjemce i 

tvůrce mediálních obsahů) (viz příloha č. III).

Další projekt, který se snaží výše zmíněnou absenci mediální výchovy na 

pedagogických fakultách řešit, je  projekt Mediální výchova na pedagogické fakultě 

(viz příloha č. IV), který vznikal v letech 2002 a 2003 na ostravské pedagogické 

fakultě. Řešitelkou projektu byla doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. (Řešitelský tým: 

PhDr. Eva Hoflerová, Ph.D., Ing. Kateřina Kostolányová, PhDr. Diana Svobodová, 

Ph.D., Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D., Mgr. Lucie Olšovská). „Cílem projektu Mediální 

výchova na pedagogické fakultě bylo připravit a zahájit výuku předmětů, které přispějí 

k rozšíření všeobecné kompetence budoucích učitelů a vychovatelů o mediální 

gramotnost.“

(Mediální výchova na pedagogické fakultě, 

ww\v.osu.cz/fpd/index.php?akce=detail& id=4511).

Konkrétními výstupy tohoto projektu bylo vytvoření koncepce dvou nových 

předmětů (Práce s informacemi, Média a komunikace) a jejich zařazení do výuky na 

Ostravské univerzitě. „Oba předměty jsou  uvedeny jako  výběrové předměty v 

počítačovém systému STUDENT, prostřednictvím něhož si je  mohou zapsat studenti z 

celé Ostravské univerzity. V současné době je  připraven k akreditaci nový studijní 

obor Informační technologie ve vzdělávání (bakalářský prezenční a navazující 

magisterský kombinovaný). Oba uvedené předměty jsou zařazeny jako  povinné v 

navrhovaných studijních oborech.“ (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 

http://pdf.osu.cz/kcd/index.php?akce=detail&id=3472). Úlohu mediální výchovy při studiu 

cizího jazyka  tento dokument však neřeší.
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Výše zmíněné projekty jsou však zaměřené spíše na sociologické aspekty médií 

(historie médií, mediální instituce, fungování médií), případně na technické aspekty 

mediální výchovy (jak zacházet s multimediální technikou, s videem, kamerou, 

digitálním fotoaparátem atp.). Mediální výchově z čistě jazykového hlediska se však 

nevěnují, o výuce mediální výchovy v rámci cizojazyčného vyučování se v nich 

rovněž neuvažuje.

Projektem, který má v oblasti mediální výchovy teprve vzniknout, je  projekt 

Rozumět médiím (zahájen bude v listopadu 2005) (viz příloha č. V). Předložila ho 

nevládní nezisková organizace Partners Czech, o.p.s., která vytváří vzdělávací 

programy a pomůcky pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné  

neziskové organizace.

„Cílem projektu je, aby učitelé získali základní znalosti o fungování médií a 
zároveň si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by u 
svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti, tj. toho, aby žáci uměli přijímat 
a vyhledávat informace, přistupovali k informacím nabízeným médii s kritickým 
odstupem, identifikovali způsoby jakými média upoutávají pozornost svých příjemců a 
dokázali odhalit argumentaci, manipulativní tendence a výrazové prostředky komerční i 
politické reklamy.

Hlavním cílem projektu je vytvořit nový vzdělávací systém s interaktivní 
metodikou pro učitele základních a středních škol, který budou moci okamžitě využít při 
výuce ve školách, zejména v novém průřezovém tématu RVP mediální výchova a v 
předmětech občanská výchova, občanská nauka, český jazyk a dalších výběrových 
předmětech a seminářích" (Rozumět médiím, www.partnersczech.cz/p medialni.htm).

Poznámka. Mediální výchova v českých školách na počátku tisíciletí

Podíváme-li se na internetové stránky českých škol, zjistíme, že se mediální 

výchova na některých českých školách už učí. Tento předmět je však v naprosté většině 

případů popsán jako předmět, ve kterém se žáci v rámci výuky mateřského jazyka či 

zájmového kroužku učí, jak sestavit školní časopis, jak do něj napsat článek atp. Toto 

pojetí mediální výchovy opomíjí opět právě to, co považuji při mediální výchově za 

klíčové - rozvíjení receptivních dovedností, zkoumání textu v rámci jeho kontextu a 

poučení o médiích obecně. Mediální výchova není jen naukou o tvorbě mediálního 

obsahu, ale je hlavně naukou o tom, jak mediálnímu obsahu správně rozumět.
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O neustálenosti tohoto předmětu a nejasnosti pojmu svědčí i to, že se v několika 

případech mediální výchovou označují jen kurzy zaměřené na samotnou práci 

s počítačem, na zasvěcení do práce se základními počítačovými programy.

Mezi první gymnázia, kde studenti získávají základy mediální gramotnosti, patří 

Gymnázium Jana Keplera v Praze a Klasické gymnázium v Brně. V učebních plánech 

brněnského gymnázia našel své místo předmět Komunikace a informatika, v němž se 

kvintáni seznamují s médii a prostředky komunikace v rámci logiky, usuzování, 

argumentace a rétoriky. Na Gymnáziu Jana Keplera v Praze je předmět Média a 

komunikace jedním z povinně volitelných předmětů studentů čtvrtého ročníku. Cizí 

jazyky však tímto aspektem nejsou dosud zasaženy.
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Druhá část

ČETBA A ANALÝZA PUBLICISTICKÉHO TEXTU V PRÍPRAVE  

UČITELŮ CIZÍCH JAZYKŮ -  PŘÍSPĚVEK DIDAKTIKY  

FRANCOUZŠTINY K POJETÍ A REALIZACI MEDIÁLNÍ  

VÝCHOVY V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ
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6. VYM EZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEM ATIK Y

V druhé části své disertační práce vycházím z témat, která se mají podle 

rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV a RVP GV, srov. 1. část disertační práce, 

kapitola 5. 2) při mediální výchově vyučovat, a navrhuji možné způsoby realizace 

jejich výuky. Cílem této části práce je  navrhnout možné postupy při řešení několika 

základních témat mediální výchovy pro kurz připravující učitele na začlenění mediální 

výchovy do výuky cizího jazyka a odpovědět na otázky, které byly j iž  vyjmenovány 

v úvodu první části práce:

Jaké prvky musí analýza mediálního textu obsahovat, aby bylo možné text 

správně pochopit? Jakým způsobem usnadnit studentům četbu a pochopení 

cizojazyčného mediálního textu? Ze kterých lingvistických směrů a prací je  vhodné při 

těchto analýzách vycházet? Jaké jsou výhody četby mediálního textu na internetu před 

četbou textu tištěného?

Hledané odpovědi mohou pomoci formulovat model učebnice mediální 

výchovy pro studenty oboru francouzský jazyk na pedagogických fakultách. 

Předpokládám však, že uváděné postupy by se mohly použít i při výuce jiného cizího 

či mateřského jazyka.

Z velkého množství témat, které mediální výchova nabízí, jsem  zvolila 

především jazykovou část mediální výchovy, zatímco socioekonomickými faktory 

fungování médií se zabývám jen okrajově. Z jazykové části mediální výchovy se 

zaměřuji převážně na receptivní složku mediální výchovy, tedy na čtení a porozumění 

textu, i když nepochybuji o tom, že mé závěry mohou vést i k rozvoji aktivního 

zvládnutí cizího jazyka (v oblasti slovní zásoby, gramatiky, osvojení určitých 

syntaktických schémat apod.).

I toto tematické zúžení disertační práce je  však nedostatečné. Témat z oblasti 

receptivní složky jazykové části mediální výchovy je  v rámcových vzdělávacích 

programech mnoho, vyjmenovala jsem  je  v první části práce. Rozhodla jsem  se proto 

zabývat se ve své práci jen  některými tématy, která těsně souvisejí s lingvistikou a 

lingvodidaktikou.
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V následujících kapitolách navrhnu etapy, které by podle mého názoru měla ta 

část mediální výchovy, která bude učit porozumění textu, obsahovat. Tyto etapy 

představují jednotlivé kroky při četbě a analýze mediálního textu a koncipovala jsem  

je  především s ohledem na témata, která jsou obsažena v rámcových vzdělávacích 

programech pro mediální výchovu.

Z rámcových vzdělávacích programů se nejvíce zabývám těmito tématy:

- Jednotlivé kategorie médií a hlavní žánrové typy

- Stavba mediálních sdělení

- Hledání rozdílu mezi informativním sdělením a sdělením, které chce čtenáře ovlivnit 

nebo o něčem přesvědčit

- Různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou, 

opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)

- Příjemci a uživatelé médií

Každá kapitola obsahuje část teoretickou, ve které navrhuji postupy, jak  témata 

při mediální výchově koncipovat, a část praktickou, je jíž  součástí jsou návrhy 

konkrétních aktivit pro mediální výchovu v rámci jazykového vyučování. Řešení 

navrhovaných úloh se nachází v desáté kapitole této práce.

(Poznámka: V teoretických částech vycházím především z francouzských 

prací věnovaných analýze diskurzu, všímám si však i zpracování sledovaných témat 

v české, okrajově i jiné odborné literatuře.)
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Struktura druhé části disertační práce:

7. První etapa -  před četbou textu

7. 1 Kontext - jeho  pojetí a složky

7 . 1 . 1  Prostorový rámec textu

(Charakteristika média, ze kterého je  čtený mediální text vybrán. Poučení o 

mediální scéně.)

8. Druhá etapa -  přelétnutí textu

Cílem druhé etapy práce s mediálním textem je  zjistit v jaké rubrice je  text 

umístěn, jestli k němu patří nějaké fotografie, ilustrace, titulek a zda z těchto prvků 

můžeme odhadnout téma textu. V druhé fázi četby by si studenti měli všimnout 

také struktury textu a jeho  členění.

9. Třetí etapa -  četba textu

Cílem této etapy je  umět odpovědět na otázky k jakém u typu textu a diskurzu a 

k jakém u žánru čtený článek patří, o čem a komu autor píše.

9. 1 Typologie textu

9. 1. 1 Žánrová typologie

9 . 1 . 2  Komunikační typologie

9. 2 Encyklopedická kompetence

9. 3 Adresát textu
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Jedním z hlavních přínosů mediální výchovy je  to, že učí studenta rozumět 

nikoli izolovanému, ze širších souvislostí vytrženému textu, ale právě textu 

zasazenému do kontextu média a času, ve kterém vznikl. Pro správnou recepci je  totiž 

nezbytné vědět, ze kterého média byl text vybrán, na kterém místě v jeho rámci byl 

publikován, ve které rubrice a všímat si případných obrazových příloh, které mohou 

nést podstatnou část informace, nebo dokonce chápání textu zcela pozměnit. V první 

fázi kurzu jazykové části mediální výchovy je  tak podle mě důležité se zaměřit 

nejprve na studium pojetí kontextu a jeho složek.
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7. PRVNÍ ETAPA -  PŘED ČETBO U TEXTU

7. 1 Kontext - jeho pojetí a složky

Podle Encyklopedického slovníku češtiny je  kontext „jednou z relevantních 

složek komunikační situace“ . Kontext je  také jedním ze základních témat speciálního 

oboru - analýzy diskurzu. Ta se často definuje právě jako disciplína, která 

usouvztažňuje výpověď s kontextem.

Při interpretaci textu pochopitelně nevystačíme pouze se znalostí jazykového 

systému, tedy se znalostí významu, resp. významů jednotlivých slov, ale musíme brát 

v úvahu také významy další, evokované. Ty vyplývají z intertextových vztahů, ze 

situace a sociálních a kulturních podmínek prostředí, ve kterém text vzniká. Celý 

tento systém vazeb se nazývá kontext. Někdy (např. Maingueneau, 1996) se rozlišuje 

ještě  ko-text pro souvislosti vnitrotextové a intertext pro souvislosti mezitextové, 

makrokontext pro sociální, kulturní a geografické informace potřebné pro komplexní 

interpretaci textu. Přímo termínem kontext se pak rozumějí ostatní situační faktory, tj. 

autor a čtenář textu, jejich vztahy, znalosti, zkušenosti a médium, čas a prostor, v němž 

se text realizuje.

UKÁZKA:

MILAN - Le milieu de terrain tchèque Pavel Nedvěd, Ballon ď Or 2003, et le Français 
Lilian Thuram ont prolongé le contrat qui les lie à la Juventus Turin jusqu' en 2008, 
annonce le club. Les deux joueurs ont prolongé de deux ans leur contrat qui prenait fin 
en juin 2006. Ľ  agence de presse tchèque ČTK rapporte toutefois des propos de ľ  agent 
de Nedvěd, Zdeněk Nehoda, qui affirme que le milieu de terrain de 32 ans dispose ď une 
clause de résiliation à chaque fin de saison.
(La Libération. Citováno 23.6. 2005,
http://www, libération. fr/paqe.php?Rubriaue=SPORTS)

V dané ukázce potřebujeme pro správné porozumění textu vědět, že 

metonym ické užití Ballon d'O r (Zlatý míč) vzniklo podle ankety pořádané mezi 

prestižními novináři o nejlepšího fotbalistu a Juventus Turín je  fotbalový klub (tj. 

makrokontext), slova les deux joueurs interpretujeme pomocí textu samého 

(anaforický odkaz) (ko-text), tato krátká zpráva explicitně odkazuje i k textu jinému
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(ke zprávě ČTK) (tj. intertextová vazba), kontextem rozumíme časoprostorový rámec 

(deník Le Monde, 23. června 2005, rubrika sport).

Při výčtu složek kontextu nepanuje mezi lingvisty shoda. Obvykle se však 

uvádějí následující komponenty: účastníci, místo, čas a cíl, dále někteří lingvisté 

(např. Mymes, 1984) uvádějí téma, žánr, použitý kód a pravidla střídání replik 

obvyklá v dané jazykové komunitě, jiní zase uvádějí (např. Maingueneau, 2002) 

encyklopedické znalosti o světě a sociokulturním prostředí, ve kterém diskurz vzniká.

Obecně tedy rozlišujeme kontext situační, tj. okolnosti, do nichž jsou produkce 

nebo recepce zasazeny, a kontext jazykový (lineární konstrukci textu). Toto rozlišení 

je  vhodné aplikovat i v pedagogických aktivitách.

7. 1. 1 Prostorový rámec textu

Čteme-li se studenty mediální text, je  potřeba nejprve uvést kontext jeho 

vzniku. Četbu a porozumění textu ovlivní znalost toho, ve kterém médiu daný text 

vznikl (např. v seriozním deníku nebo v bulvárním) a na kterém místě byl v novinách 

uveřejněn (umístění textu vypovídá o jeho důležitosti a také o jeho náležitosti 

k určitému tématu, např. domov, zahraničí, krimi, sport, a žánru, např. zpráva, 

komentář).

I tyto znalosti dotvářejí správné porozumění textu. Vybereme-li pro studenty 

např. článek z levicově orientovaného deníku Ľ  Humanitě, je  potřeba studentům 

sdělit, že se jedná o tiskový orgán francouzské komunistické strany a že výběr témat 

(velký důraz na témata týkající se sociálních nerovností, stávek, chudších vrstev 

obyvatelstva) i jejich zpracování jsou  ovlivněny ideologií komunistické strany.

V kapitole 9.2 se budu věnovat rozdílu mezi textem určeným 

specializovanému, regionálně či tematicky vymezenému publiku, a textem určeným 

všeobecnému, širokému publiku. Budiž však řečeno už na tomto místě, že rozdělení 

tisku na tisk všeobecný a tematicky či regionálně vymezený není dostatečné. 1 každý
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celostátní deník má totiž svoji, byť velmi širokou, cílovou skupinu, své publikum, 

svého typického, modelového čtenáře, vymezeného většinou na základě politické 

orientace a vzdělání.

Ještě před četbou cizojazyčného textu by se studenti učitelství cizího jazyka 

měli při mediální výchově seznámit alespoň v hrubých rysech s podobou dané 

mediální scény a znát hlavní deníky a jejich cílové skupiny.

Poznámka. Francouzská mediální scéna. Celonárodní deníky existující v on-line verzi:

La Croix i www.lacroix.fr) je katolický deník přinášející všeobecné informace 
z domova i ze světa. Oproti jiným deníkům se zde klade větší důraz na zprávy související 
s katolickou církví, ale také na sociální témata. Byl založený v roce 1883. Na Stáncích se 
prodává velmi málo, 94% z jeho čtenářů jsou předplatiteli (většinou pocházejí z 
venkova). Dosud se orientoval převážně na starší generace čtenářů, v poslední době 
(2004) se snaží změnou formátu (větší barevností) přitáhnout i mladou generaci.

K nejstarším francouzským deníkům patří deník Le Figaro (www.fiqaro.fr'). Tyto 
noviny byly založeny v roce 1854, od roku 1866 vycházejí jako deník. Dnes jsou ve 
Francii velmi oblíbené také díky přílohám, které vycházejí v sobotním vydání. Jsou 
dostupné i v on-line verzi (Madame Figaro, Figaro littéraire, Figaro sports, Figaro 
magazine, TV Magazine). Náklad Figara vzrostl zejména v roce 1981, kdy se deník jasně 
profiloval jako deník kritický k vládnoucí socialistické většině. Počínaje rokem 1988 (po 
znovuzvolení F. Mitteranda) Figaro zmírňuje své vyhraněné postoje vůči socialistům 
(srov. Albert, 1990, s. 111).

Deník France-soir (http://francesoir.quotidiano.net/) nahradil v roce 1944 ilegální 
deník Défense de la France a po dlouhou dobu byl největším francouzským deníkem. 
Nevyznačoval se zřetelnou politickou orientací, ale tíhl k politice Ch. de Gaulla. Dnes se 
tento deník odlišuje od ostatních celonárodních deníků -  svými velkými titulky a 
barevnými fotografiemi má blízko k bulvárnímu zpravodajství.

Deník L 'Humanité (www.humanite.fr) založil v roce 1904 Jean Jaurès jako 
tiskový orgán SFIO (= Section française de l 'Internationale ouvrière), v roce 1920 se 
stal orgánem francouzské Komunistické strany. Redaktoři deníku jsou většinou členy PC 
(Parti communiste, komunistická strana). Deník klade větší důraz na sociální témata - 
nezaměstanost, chudoba, sociální systém ve Francii. Články v Humanité jsou psané 
jednodušším stylem s řadou prvků mluveného jazyka (např. na rozdíl od intelektuálního 
stylu deníku Le Monde).

Deník La Libération (www.liberation.fr) byl založený v roce 1973 jako levicový 
tisk. Později ustoupil z extrémně levicových postojů (srov. Albert, s. 114) a pod vedením 
známého francouzského novináře Serge Julyho (od r. 1981) se stal z tohoto deníku 
oblíbený deník studentů a mladé inteligence.

Le Monde (www.lemonde.fr) je bezesporu mimo Francii nejznámějším a 
nejcitovanějším francouzským deníkem a ve Francii patří k těm nejprestižnějším. Byl 
založen v roce 1944. Čtenářskou obec tvoří vzdělaní lidé a studenti, kteří chtějí být široce 
informováni jak o dění ve Francii, tak o dění ve světě. Informacím ze zahraničí věnuje Le
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Monde větší pozornost než deníky ostatní. Součástí těchto novin jsou měsíční přílohy Le 
Monde diplomatique, Le Monde de l ' Éducation a Le Monde des philatélistes a týdeník pro 
cizince ve francouzštině a angličtině.

L 'Équipe (www.lequipe.fr) je deníkem zaměřeným hlavně na sportovní 
zpravodajství. Vznikl v roce 1944 a navázal na tradici sportovních deníků, které 
vycházely ve Francii již od 19. století. Má stabilní, převážně mužskou čtenářskou obec.

Ke speciálně zaměřeným deníkům patří i deníky Les Échos (www.lesechos.fr) a La 
Tribune (www.latribune.fr). Orientují se na ekonomické zpravodajství. První byl založený 
v roce 1908, druhý v roce 1985.

Poznámka. Výběrový přehled regionálního tisku a francouzských časopisů (včetně 

těch školních) je možné najít na internetu, např. na webové stránce výše zmiňované 

organizace dem i (www.clemi.org).

Prvním krokem při studiu prostorového rámce, ve kterém text vznikl, je  tedy
»

studium média, ve kterém je  text publikován. Krokem navazujícím je  studium místa 

(rubriky), na kterém je  v novinách publikován. Dostáváme se zde k problematice 

žánrů mediálního diskurzu a k problematice typologie textu.
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Tipy pro výuku:

D oporučený zdroj informací:

Fédération nationale de la presse française, www.portail-presse.com

Na této w ebové stránce, je j ím ž  autorem je  Fédération nationale de la presse française, j e  

přehledně roztříděno podle různých kritérií třináct tisíc titulů francouzských novin a časopisů. U 

každého periodika jso u  uvedeny nakladatel, periodicita, zaměření, adresa redakce, jm é n o  šéfredaktora, 

gram áž (tzn. kolik váží jeden  výtisk novin) a datum vzniku. Jednotlivé tituly lze vyhledávat podle  

názvu, podle tém atu  (všeobecné informace, sport, ekonom ika, móda atp.) nebo podle typu (např. 

celostátní deník, týdeník, regionální deník).

Clemi, www.clem i.orp/partenaria ts/sitogr educmedia.html

Na této w ebové  stránce nalezneme mj. portréty deníků Le Monde a Les Echos (např. kolik 

mají zam ěstnanců, ja k  vzniká jed n o  číslo novin -  konkrétní rozpis aktivit, které se denně opakují, 

hlavní rubriky), přehled nakladatelů, tiskových agentur, mediálních organizací a skupin, přehled tisku 

vycházejícího na internetu, přehled světového tisku on-line, odkazy na ankety týkající se užívání tisku 

francouzskými žáky a studenty a odkazy na instituce regulující působení médií (např. Direction du 

développement des médias, Syndicat national de la publicité télévisée),

Albert, F. : La presse française. Paris, La documentation française, 1990.

Příklad úloh:

I.

>  Vyhledejte  na internetu informace o následujících regionálních titulech a zaneste je  na mapu 

Francie podle toho, kde vycházejí:

La Nouvelle République, Le Maine, La Voix du nord, Le Républicain Lorrain, L'Union, Le Parisien, 

Le Courrier picard, Le Berry, L'Est républicain, L'Alsace, Le Journal du centre, Presse Ocean, La 

Nouvelle République, Le Bien public, Le Progrès, La Montagne, L'Eclair, Le Télégramme, Le 

Populaire, Le Dauphiné, DNA, Le Courrier de /'Ouest, L'Echo, La Provence, Nice-matin, Corse- 

matin, Midi-libre, Var-matin, Le populaire, Charente libre, La Dépêche
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zdroj: ARPEJ, www. spqr. fr/imases/popup. ipe

II.

>  Porovnejte následující první strany (ve francouzštině se nazývají ,,«ne“) on-line verzí čtyř 

celostátních deníků z téhož dne (19. 8. 2005). První strana deníku j e  nejdůležitější, neboť 

vypovídá  o  tom, které zprávy považují redaktoři za nejdůležitější a j a k á  j e  je jich  hierarchie. 

Podle výběru tém at na první stránce odhadněte, ze kterých deníků js o u  tyto stránky vybrány?

>  Sledujte další rozdíly mezi jednotlivým i „une

-Titulky (Poznáte  z nich, o  čem bude článek pojednávat?  Shrnují tém a článku, nebo  spíše chtějí 

upoutat pozornost nezvyklým  obratem, poetickým  výrazem  atp.?)

- Rubriky (Je u č lánků na první straně i název rubriky? Pokud ano, které rubriky se na první straně 

objevují?)
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r les morts de la Shoah
| A u  deuxieme jour de son séjour 
I aux Journées mondiales de la 
1 Jeunesse, lors d’une visite à la

1
»  synagogue de Cotogne. Benoît 

XVI a appelé juifs et chretiens â 
agir ensemble pour que 'jamais 
plus «es forces du mal n'arrivent 

au pouvoir' pire ]»  suita]
> Discours a  la synagogue de Cologne

Le bain de jeunesse de Benoît XVI
Benoit XVI est amvé jeudi 18 
août à Cologne en Allemagne 
pour son premier voyage 

g apostolique 400 000 jeunes 
I Tont accueilli avec joie avant le
■ grand rendez-vous de samedi
■ soir, la veitièe des JM J Qjr» %  

fu M l
> Les plus bettes im ages des JMJ
> Tous les discours dans te dossier spécial JMJ

E d ito r ia l

[U n  pape d'Allemagne
I  par Michel Kubler
■ Cela n'a pas grand-chose ¿voir avec le premier 

voyage de Jean-Paul II. en juin 1979. [lira ta 
suite]

des JMJ

Crash au Venezuela : arrivée et prise en 
charge des familles
Dès leur arrivée, elles ont é té  pnses en  
charge par des psychologues Un 
mom ent de recueillem ent es t prévu 
dans une chapelle arden te  dans l'après- 
midi. Un autre avion affrété par Pans 
doit arriver sam edi m atin.
Eclairage Tensions entre l'Etat et des élus 
martiniquais après le crash 
Chat Comment renforcer la securité 
aérienne ?
Zoom | Eclairage | Zoom

P étro le  ch er, m an n e  ou  m aléd ic tio n  p o u r  les pays 
p ro d u c te u rs
Avec l'envolée des cours depuis 2004. les pays producteurs engrangent 2 miliiardî 
de dollars par jour. Le Venezuela en  a fait une arm e politique, alors que la Russie 
ne parvient pas à regagner son influence e t que !'Afrique ne décolle pas.
Editorial du "Monde" Baril et terrorisme
Zoom Caracas use de la ‘pctrodiploniatie’ contre Washington

Le pape appelle  c h ré tie n s  e t  ju ifs  à  com b attre  les "forces 
d u  m al”
Les faits Les retrouvailles de Benoit XVI avec l'Allemagne ont été chaleureuses 
Compte rendu Benoit XVI de retour sur son sol natal

R e lig io n

«L e  tem ps de la continuité à Ta izé »
Désigné i  y  a huit ans par Frère Roger, avec raccord de 
la communauté te nouveau pneur de T  aizé se veut fidèle 
aux intuitions du fondateur Entretien pire u  auita]
> Hommage a Frère Roger
* Réactions et lemoignages sur notre forum

F r a n c e

Le football sur le terrain de la politique
Le matefi amical mercredi entre la France et la Côte 
d’ivoire (3 -0 ) s’est déroute sous foeil attentif de hauts 
responsables politiques des deux pays pu« u  auita]

M o n d e

Le chef de Scotland Yard sur la sellette
L'enquête de la police des polices jette un nouveau jour 
sur le meurtre d'un jeune Brésilien le 22 juillet Selon die. 
l’homme était immobilisé quand il a été tué [«r» la «utt«)

E t  a u s s i . . .

> Des jeunes curieux de mieux connaître le pape (p  4)

L 'a rm c e  is ra é lie n n e  
p é n è tre  d a n s  la  co lo n ie  d e  
G ad id
Chronique ! Portfolio J Zoom

Au B u ru n d i, l 'é lec tio n  p ré s id e n tie lle  
o ffre  un  e sp o ir  à  u n  pays  m a r ty r
Zoom J Fiche pays | Forum

Dix an s  de d éc o u v e rte s  d e  p la n è te s  
ex tra so la ire s
Eclairage | Zoom | Forum

Im p ô t d e  so lid a r ité  s u r  la  fo r tu n e  : 
ré fo rm e r, ju s q u 'o ù  ?
Zoom | Eclairage | Forum

Sym ptôm es d 'in to x ica tio n  d a n s  un  
h ô p ita l m a rse illa is  
Forum

Newsknto^s gratuites I EU Le Monde en POF Le Monde fr en RSS

LES DÉPÊCHES

Un ancien village minier se 
mobilise contre le gel des 
permis de construire AFP 
14hS6

Une quarantaine de proches de 
victimes sur le vol Paris/Fort- 
.de-France AFP I4h48

CP de Turquie - Essais 
libres/2e séance Zonta 
meilleur temps AFP I4h32

Des jeunes Israéliens évacués 
fuient vers une enclave 
palestinienne AFP 14h32

► Toutes les dépêches

EDITIONS SPECIALES 

Constitution européenne Les attentats de Londres

> Sans Frère Roger. Taizé continue à  prier (p  7)



VENEMENT

Les larmes de l’île aux fleurs
F o rt-d e -F ra n c e  (M artinique), correspondance particulière. «  Face à 
cette  tra gé die , je  me sens m artiniquais. »  C 'e s t un H aïtien  installé 
en M artinique qui parle, résum ant bien l'é tat d'esprit de to u te  une 
population face à la douleur. Mardi m atin , M adinina (l'île aux 
fleurs) se réveille, et c'est le choc : 152 Martiniquais o n t tro u v é  la 
m o rt dans le crash d'un avion au Venezuela. Des vacanciers  de 
re to u r du Panam a, destination particulièrem ent pnsée p o u r le

• to u nsm e , et qui revenaient heureux de cette semaine d e  ( . . . )

A ia  Une ...

PO L IT !  QU E/ÉCO-SOCIAL 
Beaux jours pour l’intérim 

Manque de personnel oblige, pendant l'été les 
hôpitaux sont sur les dents. Plus encore depuis 
le drame de la canicule, en 2003. En cette 
pénode de congés massifs, le moindre arrêt 
maladie imprévu déstabilise les services et fait 
naître la crainte de ne pouvoir assurer la 
continuité des soins. La crise est si vite 
arrivée... Les agences d'inténm l'ont compris, 
qui font désormais leur publicité sur ce thème. 
Ainsi pour Quick Médical Service : en juillet, la 
filiale spécialisée du groupe Adecco vantait son 
numéro vert de ( . . . )

 ̂ SOCIÉTÉ 
Dernière prière de frère Roger

En toute communion, politiques et religieux ont rendu hommage hier au 
frère Roger, tué à coups de couteau par une femme pendant ta prière 
de mardi soir. Une mort violente vécue en direct par quelque 2 500 
jeunes de diverses nationalités qui assistaient à la supplication 
traditionnelle du soir dans l'église de la Réconciliation, à Ta izé , en 
Saône-et-Loire. C'est ici, sur une colline isolée, que Roger Schutz 
s'installe en 1940 et fonde, à vingt-cinq ans, la communauté 
monastique. Soixante ans plus tard, il ne se doutait (...)

SOCIÉTÉ
. Ils leur offrent leurs premières vacances

Pour les soixante ans du Secours populaire français, l'humanité part à 
la rencontre des acteurs et des bénéficiaires de la solidarité. 
Aujourd’hui, reportage dans une famille d'accueil du Gard.
Rodilhan (G a rd ), envoyé spécial. A ujourd'hul, au menu, c 'est poulet 
purée, à la roumaine. Chez Alain et Marie-Noelle Guil- lot, o n  ne compte 
plus les convives. Ils sont cinq enfants roumains (quatre filles et un 
garçon), ainsi que leur accompagnatrice, è partager le repas dans cette 
ancienne grange magnifiquement rénovée de ( . . . )

N 'oubliez pas le guide...

Entretien avec Alexia Fabre, conservatrice du futur musée d 'A rt 
contemporain du Val-de-Marne.
Le conseil général du Val-de-Marne m ène depuis vingt ans u n e  politique

FRANCE

H L'Insee confirm e la décélération de la 
croissance au deuxièm e trimestre

Dans s a  deuxième estim ation du PIB, l'Insee confirme ses 
résultats précoces dévoilés le 12 août dernier. Au deuxièm e 
trim estre, la croissance française a timidement p rogressé de 
0,1%, affec tée par un recul de la consommation des m énages 
l'acquis d e  croissance s élève è 1 , 2%  au premier sem estre .

BOURSE

TRANSPORTS
Le marché d o u te  des projets de TUI dans le transport 
maritime
BANQUES
La  Société G énérale s ’em pare de la banque égytienne  
MI Bank

TEXTILE
G ap  abaisse ses prévisions annuelles de résultats

LA UNE
Big-bang banca ire en Ch ine

À LA UNE

Intégration réussie pour Sanofi-Aventis  

[Toute la Bourse J

ÉCONOMIE

JAPON

Le  Premier m inistre n ippon plaide pour sa réforme postais  

A  LA UNE
Appels à la dém ission d'Antonio Fazio  

GRANDI BRETAGNE
N et redressement des finances publiques britanniques

[Toute l'Ecoworm e )

HIGH-TECH

INTERNET

Internet fa it  toujours recette dans la publicité 

INFORMATIQUE

LG  Philips L C D  investirait 1 m illiard d ’euros en Pologne

À LA UNE

Google fête brillamment sa première année au Nasdaq

LOGICIELS
Le  dernier to m e  de Harry Potter dope les ventes de Bam es ft 
Nobles

[Toute la High-t««»»]

A LA  UNE

fr/



8. DRUHÁ ETAPA -  PŘELÉTNUTÍ TEXTU

Jak j sem již psala v úvodu druhé části své disertační práce, cílem této etapy , 

práce s mediálním textem je analýza částí, které samotný mediální text obklopují, a 

uvědomění si toho, jak  je  text strukturován. Tato etapa je  přípravnou etapou před 

podrobným čtením textu. Pomůže studentovi utvořit si představu o tématu a o jeho  

členění v textu, čímž mu usnadní vyhledání hlavních informací a porozumění.

Při četbě mediálního textu je  důležité interpretovat nejen text samotný, ale i 

všechny složky, které ho obklopují. Ty se v analýze diskurzu nazývají paratext. U 

literárního díla je  součástí paratextu např. předmluva, doslov, věnování, záložka knihy, 

rejstřík, vysvětlivky, u mediálního textu to jsou titulky, mezititulky, název rubriky, 

doprovodné fotografie, popisky u fotografií.

V této fázi práce s mediálním textem se pracuje především s odhadem. 

Studentům pomohou při odhadu obsahu článku následující otázky:

Je u článku uvedeno jm éno  rubriky (např. domácí, zahraničí, kultura, sport), 

do které patří? Obsahuje nějaké fotografie, obrázky? Jaká je  jejich úloha? Dokážeme 

z nich odhadnout téma článku, nebo mají jen  úlohu ilustrační (např. fotografie politika 

u článků o něm)? Má text titulek?

Při hodinách mediální výchovy lze v této etapě probrat následující témata:

Titulky. Při četbě tisku čtenář očekává rychlé získání jistých informací. 

K rychlejší orientaci ve velkém množství zpráv slouží právě titulky. Obecně můžeme 

říct, že se v tisku setkáváme s dvěma typy titulků. Jednak s titulky shrnujícími, které 

text v podstatě resumují, odpovídají na otázky kdo, co, kde, kdy, a tím také umožňují 

rychlou orientaci v tisku (Ľarm ée israélienne pénétre dans la colonie de Gadid), 

jednak  s titulky, které chtějí čtenáře upoutat nezvyklou, méně očekávanou stylizací (s 

využitím aluzí na známé texty, metafor, jazykového humoru), a nekladou si za cíl 

věcně informovat o obsahu textu (Les larmes de Vile aux fleurs).
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Struktura textu. Krátké zprávy v novinách titulky obvykle nemívají, jejich 

první věta (příp. odstavec) je  však vytištěna tučným písmem (této části se ve 

francouzské mediální terminologii říká accroche), a tak slouží podobně jako titulek 

k rychlé orientaci ve zprávách. Této funkci tak odpovídá struktura zprávy - 

informační jádro bývá na začátku sdělení, konec bývá pro interpretaci zprávy méně 

důležitý.

Jinou strukturu mají zase komentáře. V nich bývá informačním jádrem textu 

jeho středová část, zatímco začátek navazuje na j iž  napsané texty (obvykle zprávy 

nebo jiné komentáře) a zapojuje takto nový text do určitého kontextu. Konec 

komentáře zase obvykle shrnuje známé informace, naznačuje budoucí vývoj tématu.

v

Členění textu. Pro přehlednost se obsáhlejší, ale někdy i kratší mediální texty 

člení na kapitoly, tematické bloky a odstavce. Nové téma nebo tematický blok se 

otevírá a uzavírá různými prostředky, např. různými částicemi nebo signály 

ohlašujícími přechod k novému tématu. Někdy autor od hlavního tématu odbočí, aby 

něco doplnil, ilustroval na příkladu atd. Tato vedlejší promluvová linie také bývá 

signalizována určitými prostředky, a to jak  lexikálními (ďailleurs, ďautre part, du 

reste, en outre, en passant, ä propos), tak grafickými (čárkami, pomlčkami, 

závorkami).

K určitému tematickému bloku se také může mluvčí vracet. K signalizaci 

návratu k určitému tématu slouží např. tyto textové anafory: comme il a été signalé 

plus haut, comme nous avons dit.

Text a jeho části se člení i pomocí tzv. členících signálů. Např. Příruční 

mluvnice češtiny uvádí tyto členící signály:

- Počátkové (iniciační) signály a koncové (terminativní) signály

Jde o výrazy, které užíváme k uvedení a ukončení textu. Nové téma lze uvést 

např. těmito textovými konektory: ďabord, au début, je  vais commencer par. 

Koncové signály předznamenávají poslední část textu, která je  většinou shrnující nebo 

směřující do budoucnosti, k pravděpodobnému vývoji daného tématu. Časté koncové 

signály jsou např. tyto: bref en somme, enfin, finalement.
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- Sekvenční signály (slouží k členění tématu)

Jako sekvenční signály slouží např. adverbia (puis, plus tard, ensuite, 

premièrement, deuxièmement), písmena abecedy, číslice aj.

Znalost slov, která se používají na začátku a na konci textu, a signálů výčtu a 

vedlejší promluvové linie je  pro rychlou orientaci v textu velmi podstatná. Umožní 

studentům rychle najít podstatnou část textu. A právě na ni by se měli v této fázi četby 

soustředit nejvíce.

Příklad úloh:

III.

r  Porovnejte titulky tří celostátních deníků. Všechny titulky jsou  vybrané ve stejný den z hlavní 

s tránky on-line verzí těchto deníků. Rozhodněte , zda jd e  o titulky shrnující, nebo podněcující 

zájem. Mají titulky jednotlivých  deníků obdobnou strukturu?

L'Hum anité, 26. 9. 2005
La vorace pieuvre de I' Arkansas
Les chômeurs du peloton
Les espoirs de Paulina, la femme-sandwich
« Un État guidé par la mair. de Dieu »
Liberté pour les « cinq de Miami »
« Plus que des prisonniers, ce sont des séquestrés »
« Tous les symptômes ď  une désagrégation s' accumulent »
Frère des hommes souffle ses quarante bougies 
Du rififi dans la Maison des libertés 
Aux armes citoyens ?
« Au Liban, tous les groupes sont armés »

Le Monde, 26. 9. 2005

Le FMI et la Banque mondiale effacent la dette des pays les plus pauvres
Les Lyonnais gardent leur place de leaders du championnat
Un attentat au Liban vise à nouveau une journaliste anti-syrienne
Le gouvernement a bouclé son avant-projet de loi antiterroriste
Dominique de Villepin recule sur le remboursement des aides publiques et interpelle
Bruxelles
La Suisse ouvre ses portes aux dix nouveaux pays de I1 UE 
Des fourmis inventent I' herbicide sélectif
Tsahal poursuit ses raids, le Hamas annonce I' arrêt des tirs contre Israël 
L' Iran dénonce la résolution de I' AIEA condamnant ses activités nucléaires 
Affaire du PSG : un dirigeant de Nike entendu par la police
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La Libération, 26. 9. 2005

Interpellations dans «la mouvance du GSPC» en région parisienne 
«Elle disait toujours que sa vie était nase»
Niger: la famine qui ne dit pas son nom 
Transports garantis: les variations ď  Huchon 
La Pologne, terre sans gauche
Logement : à Paris, Verts et PS font chambre à part 
« Télévision sans frontières»: le raid libéral de Reding

IV.

>  Která slova se používají při výčtu ?

>  Která slova naznačující vedlejší obsahovou linii ?

>  Která slova signalizují uvádění příkladů (exemplifikaci) ?

>  Která slova v textu signalizují, že se text chýlí ke konci ?

Poznámka. Studenti m ohou vyhledávat textové signály (orientátory) jak  v delších mediálních textech, 

tak např. v textech odborných.
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9 TŘETÍ ETAPA -  ČETBA TEXTU

Jak už jsem  napsala v úvodu druhé části práce, cílem této etapy je  odpovědět na 

následující otázky: K jakém u typu textu článek patří? O čem je?  Na koho se obrací?

9. 1 Typologie textu

Žánrová kompetence je  spolu s jazykovou a encyklopedickou kompetencí (viz 

dále) součástí kompetence komunikační. Víme-li, k jakém u žánru čtený text patří, 

usnadní nám to -  při znalosti zákonitostí daného žánru -  četbu a porozumění. Většinou 

totiž u žánru dokážeme odhadnout jeho  rozsah, kompoziční strukturu, můžeme 

předvídat jeho  obsah. Znalost zákonitostí mediálních žánrů je  poměrně důležitá, neboť 

právě mediální texty mají většinou ustálenou, konvencionalizovanou kompozici a 

jejich tvorba se řídí ustálenými pravidly.

V souvislosti s novinovými žánry se dostáváme k obecnější problematice 

typologií textu. Zde pokládám za důležité vysvětlit základní pojmy, se kterými se při 

studiu odborné literatury k tomuto tématu nejčastěji setkáváme.

Francouzská lingvistika pracuje se dvěma základními termíny -  text a diskurz. 

Diskurzem se většinou rozumí text usouvztažnčný s podmínkami produkce a recepce. 

Podle nich tak můžeme rozlišovat různé typy diskurzů -  např. diskurz publicistický, 

univerzitní, katolický, feministický atp. Naopak typ textu můžeme určit bez závislosti 

na prostředí, ve kterém vzniká, podle jeho  vnitřního uspořádání -  většinou 

rozlišujeme text narativní (vyprávěcí), explikativní (výkladový), deskriptívni' 

(popisný), argumentační (úvahový).

Čeští studenti znají tuto klasifikaci ze slohového vyučování, kde se učí o 

slohových postupech (postup vyprávěcí, informační, popisný a výkladový). Mediální 

výchova zde tak může navázat na slohové vyučování a aplikovat poznatky na 

konkrétních textech.



Poznámka. Typologie textu v české a francouzské stylistice

V české stylistice, a to zejména ve školní výuce stylu, se tradičně rozlišují slohové 

postupy, to je principy řazení tématu a jeho členění na dílčí složky.

„Volba odpovídajícího slohového postupu je prvním aktem při tvorbě textu. Autor 

se zřetelem k funkci projevu a ostatním podmínkám komunikace volí uspořádání 

podávaných informací, jejich pojetí a rozhoduje se pro jistý model vyjádření vztahů 

mezi nimi. Jde o velmi obecné modely postupu informačního, vyprávěcího, popisného a 

výkladového." (Chloupek, 1990, s. 82)

Někteří autoři mimoto rozlišují ještě postup úvahový a návodový (slovenské 

stylistiky někdy místo o postupu výkladovém mluví o postupu argumentačním). V české 

odborné literatuře otázku slohových postupů (nazývaných též kompozičními liniemi) jako 

jeden z prvních prozkoumal J. V. Bečka. Zaměřil se hlavně na to, jak se vyjadřují 

souvislosti jevů spjaté chronologií, souvislosti jevů existujících v prostoru a konečně jak 

se vyjadřují logické a příčinné souvislosti mezi jevy. Bečkův první postup je tedy dějový 

(vyprávění), druhý popisný (popis) a třetí vztahový (výklad a úvaha).

Ve slovenské stylistice, např. u J. Mistríka, se mimoto ještě rozlišuje slohový 

postup dialogický.

Tak jako se v české stylistice pracuje se slohovými postupy, tak francouzská 

stylistická škola užívá termínu séquence (sekvence) (srov. Adam, 1997). Text je tvořený 

minimálně z jedné sekvence. Těch je více druhů a odpovídají zhruba slohovým 

postupům české stylistické teorie: narativní (vyprávěcí), deskriptívni (popisná), 

argumentační a explikativní (výkladová) a dialogická. Nejčastěji je text tvořen 

vzájemným prolínáním sekvencí.

(Termín sekvence se nepoužívá jen v textové lingvistice, ale i při konverzační 

analýze (srov. Kerbrat-Orecchioni, 1990, s. 218). Sekvencí se zde rozumí skupina replik 

v dialogu, které jsou sémanticky a pragmaticky koherentní.)
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Tipy pro výuku:

D oporučený zdroj informací:

M. Blachowska-Szmigiel: C om prendre et rédiger en FLE niveau avancé, Décrire, Narrer, Exposer- 

Expliquer, Argum enter, Uniwersytet IM. A dam a M ickiew icza w Poznaniu, 2002.

Příklad úloh:

V.

>  V následujících ukázkách určete typ diskurzu a typ textu:

Floriane Hamon, 18 ans. Catholique pratiquante, oecuménique et citoyenne, 
elle a pris part à Cologne aux premières Journées mondiales de la jeunesse 
du pontificat de Benoît XVI. On la rencontre devant 1' église Sainte-Agnès à 
Cologne, ville allemande qui accueille les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ). Comme des centaines de milliers de pèlerins, Floriane Hamon s' y est 
rendue le lendemain de 1' assassinat de frère Roger, fondateur de Taizé. Le 
curé de Sainte-Agnès ayant invité quatre frères de la communauté pour 
animer la paroisse pendant les JMJ, les pèlerins ont convergé vers 1' église 
lorsqu' ils ont appris la nouvelle. Certains ont simplement entendu parler de 
ce lieu mythique. Floriane Hamon y est passée il y a un an. On la retrouve 
quelques jours plus tard dans un café près de la cathédrale, noeud focal des 
JMJ. Elle boit un chocolat, ne fume pas. Après quatre jours de tourbillon 
«JMjiste», nuits courtes, alimentation aléatoire et interminables trajets dans 
des trains au trafic bouleversé, elle a le teint frais, le cheveu brillant.

(Catherine COROLLER : Il était une foi... La Libération. Citováno 23.8. 2005, 
htto://www. libération. fr/Daae.ohD?Rubriaue=PORTRAITS)

Typ
diskurzu

Typ textu

La guerre crédibilise Al-Qaeda. Le conflit irakien renforce la détermination 
des terroristes islamistes à agir contre 1' Occident.

Nous sommes tous confrontés à la menace terroriste. Elle peut frapper 
chacun d 'entre  nous, quelles que soient nos convictions. Pourtant, si chacun 
parmi nous ou parmi ceux qui nous sont chers peut être victime demain, 
nous divergeons sur les moyens de faire face à cette menace, présente pour 
longtemps. Sommes-nous attaqués pour ce que nous sommes ou pour ce 
que nous faisons ? Il est vrai que les terroristes éprouvent de la haine pour 
les sociétés démocratiques occidentales. Ils nous attaquent donc pour ce que 
nous sommes. Mais cela n' explique pas que le terrorisme se développe 
aujourd' hui.
(Pascal Boniface : La guerre crédibilise Al-Qaeda. La Libération. Citováno 
29.7. 2005, htto://www.liberation.fr/Daae.Dhp? Article=314199)

Typ
diskurzu

Typ textu

URBAINE CHIC
En hommage à Gabrielle Chanel, à 1' esprit des années trente. Rigueur 

du large boîtier carré, contrastant avec les chiffres romains disposés en 
soleil... Dans sa version bracelet métal aux accents graphiques et épurés, la 
Mademoiselle se fait urbaine chic, unissant modernité et féminité. Avec 1' or, 
les perles, les chaînes tressées de cuir, toute la richesse de 1' univers 
esthétique de Chanel.

(Urbaine chic. Le Monde. Citováno 1. 5. 2005, htto://www.mondeDub.fr)

Typ
diskurzu

Typ textu

Le multimédia en ligne
On désigne ainsi tous les programmes et services accessibles par 
l 'intermédiaire des réseaux, ces derniers étant constitués d 'un  ensemble de 
matériels informatiques interconnectés. Il existe des réseaux locaux et des

Typ
diskurzu
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réseaux de grande distance. Le plus connu et le plus important est à l'heure 
actuelle L'Internet, immense réseau de réseaux qui relie des millions 
d'ordinateurs.

Le Multimédia, Didactique des langues étrangères, T. Lancien, CLE 
international, 1998, s. 90.____________________________________________

Typ textu
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Další terminologickou dvojicí (po dvojici diskurz a text) je  žánr a typ.

V některých odborných pracích se termíny žánr a typ nerozlišují. Většinou je  však typ 

diskurzu pojem nadřazený pojmu žánr diskurzu. Typem diskurzu se rozumí např. 

mediální diskurz, případně jeho subkategorie -  televizní, novinový, rozhlasový 

diskurz. Diskurz tak odpovídá určité oblasti lidské činnosti. Uvnitř každého typu 

diskurzu pak existují žánry -  např. k žánrům novinového diskurzu patří zpráva, 

komentář, editoriál, černá kronika atp.

V textové lingvistice ani ve stylistice neexistuje jednotná klasifikace stylů, 

textových typů a žánrů. Klasifikací je  celá řada a jsou založeny na nejrůznějších 

kritériích. Pro potřeby mediální výchovy považuji za nejvhodnčjší takové klasifikace, 

které by co nejvíce pomohly studentům s orientací v mediálních produktech. 

K tomuto účelu se mi jeví jako nejvhodnčjší následující dvě typologie, jež  nestojí 

proti sobě, ale vzájemně se doplňují. Obě totiž přistupují k textům z jiného hlediska:

9.1.1 Žánrová typologie

9.1.2 Komunikační typologie, založená na jazykových funkcích

Cílem klasifikace textů při mediální výchově není roztřídit mediální texty podle 

určitých kategorií do skupin, ale ukázat, že jednotlivé typy textů mají společné rysy, 

jejichž znalost usnadní studentům četbu. Typologie textu je  pak podle mého názoru 

přínosná nejen pro čtení, ale i pro psaní textů. Text se totiž píše lépe, pokud známe 

základní pravidla daného žánru a víme, které prvky má, může či nesmí obsahovat.
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9 . 1 . 1  Žánrová typologie

Jan Jirák a Barbara Kopplová ve své knize Média a společnost hovoří o žánrech 

a žánrových vzorcích, „tj. o ustálených, opakujících se typech či kategoriích 

mediálních produktů vyznačujících se společnými rysy tematickými, kompozičními či 

formálními zahrnujícími z hlediska obsahového přítomnost podobných protagonistů a 

vedlejších postav ... ,  opakující se zápletky a situace“ (Jirák, Kopplová, 2003, s. 124 - 

125).

Novinových žánrů je  velké množství a jejich klasifikace jsou  různé. Cílem této 

pasáže práce není podat vyčerpávající přehled všech novinových žánrů, ale poukázat 

na to, že je  potřeba, aby se studenti při mediální výchově s různorodostí novinových 

žánrů seznámili a že jejich znalost j im  může četbu novinových textů usnadnit.

Poznámka. Přehled novinových žánrů pro potřeby mediální výchovy najdeme ve 

francouzském jazyce na webových stránkách organizace Clemi (www.clemi.org).

V češtině nedávno znovu vyšla kniha Praktická encyklopedie žurnalistiky (PEŽ) (B. 

Osvaldová, J. Halada a kol., Libri, 1992, 2002), ve které najdeme mj. charakteristiku 

novinových žánrů i jejich stručnou historii.

Za příklad si vezm ěm e dva žánry s poměrně ustálenou strukturou -  zprávu 

(zpravodajský útvar, tzn. bez explicitního autorova komentáře) a portrét (publicistický 

žánr, v němž novinář představuje nějakou osobnost).

Zprávy mají své typické hlavní postavy - politiky, celebrity, zločince, typické 

situace - politiku, ekonomiku, zprávy ze zahraničí a z domova, kulturu a sport a mají i 

ustálenou strukturu, která odpovídá odpovědím na otázky Kdo? Co dělá? a většinou 

Kdy? Kde?, případně Jak? Proč? (odpovědi na tyto otázky však už spadají spíš do 

žánru komentáře). Součástí zprávy může být i citace zdroje.

Uvědomí-li si studenti tuto ustálenou strukturu, budou se j im  zprávy (zejména 

ty krátké, tzv. fleše, viz dále) v cizím jazyce číst mnohem lépe a budou schopni jim  

rozumět i bez znalosti každého slova.

(Tuto hypotézu jsem  si ověřila při výuce francouzského jazyka  pro úplné 

začátečníky. Šlo o kurz pro vysokoškolské studenty, kteří si vybrali FJ jako  nepovinný

http://www.clemi.org


předmět. Po třech týdnech výuky jazyka jsem  se studenty zaěala číst krátké zprávy 

z deníku Le Monde. Přeložila jsem  několik krátkých zpráv a poukázala na jejich 

opakující se strukturu. Vybírala jsem  zprávy ze zahraniční rubriky, které se víceméně 

opakovaly i v českém tisku, aby jejich tematika byla studentům známá. N a  základě 

svých encyklopedických znalostí, znalosti struktury textu a s pomocí odhadu, byli 

studenti schopni najít globální téma zprávy a zhruba porozumět je jím u obsahu.)

Ukázka:

WASHINGTON - Le chef de guerre tchétchène Chamil Bassaïev accepte ď  être qualifié de 
"terroriste" et met en garde, dans un entretien à la chaîne de télévision américaine ABC, 
contre de nouvelles attaques similaires à celle contre I' école de Beslan.

(La Libération. Citováno 29. 7. 2005, www.liberation.fr)

Des policiers en armes ont arrêté aujourd' hui cinq personnes au cours ď  opérations 
spectaculaires à Londres, parmi lesquelles figurent deux des auteurs des attentats 
manqués du 21 juillet dans la capitale britannique, selon la télévision Sky News.

(Le Figaro. Citováno 29.7. 2005, www-lefigaro-fr)

NEW YORK (AFP) - Le Conseil de sécurité de I' ONU a approuvé vendredi à I' unanimité 
une résolution américaine élargissant la liste des individus et des entités liés à Al-Qaïda 
et aux taliban qui sont soumis à des sanctions.

(Le Figaro. Citováno 29.7. 2005, www.lefiaaro.fr’)

Zřetelnou výhodou oproti textu učebnicovému je  u novinových zpráv větší 

možnost kontextového odhadu. Např. začíná-li zpráva subjektem „Des policiers en 

armes je  možné odhadnout význam slovesa, které bude následovat (např. ont arrêté, 

ont tué). Kontextovému odhadu napomáhá i výše popsané pravidelné uspořádání 

zprávy a to, že podobné zprávy znají studenti i ze zpravodajství ve svém mateřském 

jazyce.

Zprávy se při výuce cizích jazyků čtou dobře také proto, že se v nich slovní

zásoba opakuje a navíc jde  často o internacionalismy, tedy slova transparentní

(iaccepter, terroriste, policiers, attentats, résolution, sanctions). Např. z výše

uvedených zpráv patří k často se opakujícím slovům ve zprávách tato slova a sousloví:

Guerre, accepter, terroriste, entretien, attaques, des policiers, en armes, 
arrêter, attentats, Le Conseil de sécurité de l'ONU, approuver, résolution, 
sanctions
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Druhy zpráv:

Brève

Krátká zpráva na 5 až 10 řádků, bez titulku. První slova zprávy jsou ta 

nej důležitější (bývají vytištěna tučně) a slouží k orientaci ve zprávách. Její význam 

stoupá zejména v internetovém zpravodajství, neboť slouží k okamžitému informování 

o závažných aktuálních událostech. Tyto zprávy jsou několikrát denně aktualizovány 

(v závažných situacích i v intervalu jedné dvou minut, obvykle ale s intervalem deseti 

dvaceti minut). V českém internetovém zpravodajství se tato rubrika obvykle 

jm enuje Krátké zprávy, ve francouzském (Dernières) Dépêches. „Krátké“ zprávy 

mohou být v on-line verzích (www.lem onde.fr, www.liberation.fr, www.figaro.fr ) 

postupně rozšiřovány o další informace. Jednověté či dvouvěté zprávy se pak 

publikují na hlavní stránce (home page), pokliknutím na ně vidíme zbytek zprávy -  

většinou dalších pět nebo šest odstavců, podle důležitosti zprávy.

Ukázka z rubriky Dépeches ze dne 27.7. 2005 (www.lemonde.fr)

Le président irakien annonce que les arrestations ne se feront plus de nuit AFP 17h20 
Un adolescent palestinien tué lors ď  échanges de tirs á Jénine AFP 16h30 
Al-Qaída annonce avoir exécuté les deux diplomates algériens (site) AFP 15h52

Ukázka z rubriky Krátké zprávy ze dne 27.7. 2005 (www.idnes.cz)

10:13 Ministr obrany USA Rumsfeld nečekaně navštívil Irák. Vyzval k větší tvrdosti 
vůči vměšování Íránu a Sýrie. Zároveň naléhal, aby byl dodržen plán na vypracování 
ústavy do 15. srpna.
10:06 Neznámá látka ráno znečistila Jizeru u Líšného na Jablonecku. Hasiči
zachytili olejový film nornou stěnou. Ryby v řece neuhynuly. Viníka hledá Česká inspekce
životního prostředí.
9:40 Trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný potvrdil svůj 
start na pátečním mítinku Zlaté ligy v Oslo.
9:36 Na Vltavě v Praze-Libni hořely dvě vyhlídkové lodě. Jedna šla ke dnu. Oheň 
vznikl při startování, po lánech se rozšířil. Hasiči položili norné stěny. více...
9:11 V pražské Bělohorské ulici u zastávky Malovanka se srazily dvě tramvaje.
Jedna narazila zezadu do druhé. Nikdo se nezranil, oznámil dispečer dopravního podniku. 
Provoz stál půl hodiny.
9:05 Plně obsazený renault havaroval večer u Brodců na Mladoboleslavsku. Řidič 
nezvládl zatáčku a narazil do stromu. Jeden muž zemřel v nemocnicí. Další dva jsou 
těžce zraněni, dva lehce.

Pro tento typ zprávy se v české žurnalistice používá označení blesk nebo fleš (z 

angl. slova Jlash = blesk, záblesk). „Zpravidla jen  několikaslovná klíčová agenturní
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informace o důležité události, faktu, jev u ......... Blesk-íleš patří k nejkratším druhům

zpráv, které se vymykají jinak poměrně tvrdým pravidlům agenturní žurnalistiky, 

vydávají se např. bez titulku a samy se mohou stát titulkem v novinách.. .“ (B. 

Osvaldová, J. Halada a kol., 2002. s. 63).

Filet

Krátká zpráva na 15 až 20 řádků, delší než J a  brève"-, s titulkem. Ustálenou 

strukturu má zejména první odstavec této zprávy.

Écho

Krátká zpráva na 1 0 - 2 0  řádků pojednaná s humorem. Obzvláště u textů, které 

jsou humorně laděny, je  znalost žánru nezbytná. V řadě novin se na ustáleném místě 

pro pobavení čtenářů publikují záměrně nepravdivé a zcela vymyšlené zprávy. Někdy 

bývají označeny (např. agentura Wild duck -  divoká kachna), jindy rubrika nemá 

žádný název nebo má název zcela neutrální, k ironii neodkazující (např. v příloze MF 

Dnes se tato rubrika jm enuje  OBJEV). I když jsou zprávy z těchto rubrik většinou 

zcela absurdní a j iž  titulek naznačuje, že jde  o smyšlenou informaci, je  potřeba o 

existenci tohoto žánru vědět. Některé zprávy nás totiž mohou nechat opravdu na 

pochybách, zda se o ironii jedná či nikoli (při četbě cizojazyčného tisku to platí určitě 

dvojnásob). Články v rubrikách tohoto typu nemají nějakou ustálenou strukturu, ale 

platí o nich, že mají v novinách své stále místo (pokud by novináři toto ustálené místo 

změnili a žertovnou zprávu publikovali např. na první stránce novin, čtenáři by 

nemuseli pochopit, že jde  o žert), objevují se v pravidelném intervalu (např. jednou 

týdně). Obvykle ironicky glosují aktuální situaci, využívají ironii a hyperbolu a neplatí 

pro ně kritéria pravdivosti a objektivity, která by měla platit (a která mohou být právně 

vymahatelná) v běžných novinových článcích.

Novinářský text, který má nepravdivý nebo přímo vymyšlený obsah, se nazývá 

novinářská kachna. „ .. .  pojem se poprvé objevil v souvislosti s článkem „O žravosti 

kachen“ autora R. Cornerissena, který si podklady vymyslel. Článek pak vyšel 

v bruselských novinách počátkem 19. století, canard (kachna) ve francouzštině 

znamená také falešná nota nebo obskurní časopis, plátek“ (B. Osvaldová, J. Halada a
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k o l ,  2002. s. 87).

Méně ustálenou strukturu mají pochopitelně delší novinové útvary. 

Pravidelnosti v jejich struktuře však lze najít také, obzvláště to platí, sledujeme-li 

články pouze z jedněch novin:

U k á z k a :

Le parloir est au fils
Dominique Clause, 18 ans, fils ď  un homme condamné à dix-huit ans ferme, revendique 
le droit pour les adolescents de passer du temps seul avec leur parent en prison. 
(Dominique Simonnot : Le parloir est au fils. La Libération. Citováno 28. 7. 2005, 
http://www. liberation.fr/paae. php?Article=313929)

Défoulée olympique
Carolina Klüft, 22 ans, médaille ď  or suédoise ď  heptathlon à Athènes et nouvelle 
coqueluche des stades, vit son sport avec fraîcheur et fait passer ses exploits après le 
plaisir.
(Alain Leauthier : Défoulée olympique. La Libération. Citováno 26. 7. 2005, 
http://www. libération .fr/paae.php?Article=313422)

Ça roule, ma soul
Nâdiya, 32 ans, ancienne athlète, chanteuse à succès entre rock FM et hip-hop, poursuit 
à coups de gnaque, de mysticisme et de volonté une carrière marathon.
(Françoise-Marie Santucci : Ça roule, ma soul. La Libération. Citováno 25.7. 2005, 
http://www, liberation.fr/paae. php?Article=313194)

Une vie en chantier
Adam Terepora, 42 ans, métallo polonais itinérant, rescapé ď  un accident du travail aux 
chantiers navals de Saint-Nazaire, a finalement porté plainte contre son employeur.
(La Casiniere Nicolas De : Une vie en chantier. La Libération. Citováno 19. 7. 2005, 
http://www. libération .fr/paae.php?Article=311920)

Dans les nuages
Isabelle Carré, 34 ans, actrice aérienne et diaphane, oscillant entre discrétion et 
indécision, moins évaporée qu' elle n' en a I' air, sa candeur apparente cache une réelle 
énergie.
(Luc Le Vaillant : Dans les nuages. La Libération. Citováno 18. 7. 2005, 
http://www. libération .fr/paae.php?Article=311708)

Eleveur de tritons
Philippe Lucas, 42 ans, entraîneur perfectionniste de Laure Manaudou. Toujours exigeant, 
il veut ď  autres médailles après Athènes et guette déjà les nageuses du futur.
(Erwan Cario : Eleveur de tritons. La Libération. Citováno 16. 7. 2005, 
htp://www. libération. fr/paae.php?Article = 311479)

Jak můžeme vidět, výše uvedené první odstavce článků mají strukturu poměrně 

ustálenou -  jm éno, věk, profese nebo sociální role, u mediálně známějších lidí 

následuje jejich drobná charakteristika (vit son sport avec fraîcheur et fa it passer ses
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exploits après le plaisir; ... poursuit à coups de gnaque, de mysticisme et de volonté 

une carrière marathon; ... oscillant entre discrétion et indécision, moins évaporée qu' 

elle n' en a l ' air, sa candeur apparente cache une réelle énergie; Toujours exigeant, il 

veut ď  autres médailles après Athènes et guette déjà les nageuses du futur), u lidí, 

kteří nejsou mediálně známí, následuje vysvětlení, proč jsou do rubriky „portrét“ 

zařazeni (revendique le droit pour les adolescents de passer du temps seul avec leur 

parent en prison; a finalement porté plainte contre son employeur).

Čtení článků z této rubriky navíc výrazně usnadňuje i to, že součástí každého 

článku je  i tabulka s heslovitě napsanými, chronologicky seřazenými základními údaji

o člověku:

Dominique Clause en 6 dates
30 mai 1987 - Naissance de Dominique Stiel, né de Dominique Stiel et de père inconnu.
2 janvier 2000 - Ire rencontre avec son père au parloir.
Octobre 2000 - Dominique Stiel prend le nom de son père et devient Dominique Clause. 
Avril 2001 - Cavale familiale.
6 juin 2002 - Arrestation de Régis Clause, le père.
28 janvier 2005 - Remporte le 3e prix du Mémorial de Caen.

(Dominique Simonnot : Le parloir est au fils. La Libération. Citováno 28. 7. 2005, 
http://www.liberation.fr/paqe.php7Article-313929)

Tyto údaje jsou pak rozvedeny v článku samotném. Portréty obyčejně nemají 

chronologickou kompozici, posloupnost příběhu je  však díky tabulce jasná j iž  před 

čtením textu. (Učitel může začít práci s textem tak, že dá studentům přiřadit odstavce 

k jednotlivým  heslům v tabulce. 1 toto cvičení pomůže rozvíjet u studentů orientaci 

v textu, kterému nemusejí zcela rozumět.)
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Tipy pro výuku:

D oporučený zdroj informací:

Les genres journalistiques, http://presse.cvberscol.qc.ca/iip/observer/tienres/aenres.litml

Na těchto webových stránkách zřízených organizací Clemi (viz 1. část disertační práce), 

najdeme přehled novinových žánrů a podrobný popis všech náležitostí daného žánru, s příklady 

konkrétních ukázek vybraných z francouzského tisku.

B. Osvaldová, J. Halada a kolektiv: Praktická encyklopedie  žurnalistiky, nakladatelství Libri, Praha

2002 .

Příklady úloh:

VI.

>  U následujících ukázek určete žánr a odhadněte, jak  bude článek pokračovat, které další

informace bude pravděpodobně ješ tě  obsahovat.

FESTIVAL à Perpignan jusqu' au 12 septembre, 17e édition de Visa pour I' image 
Fondamentaux du photojournalisme
Le retour aux sources. Tel pourrait être le thème de cette 17e édition de Visa pour I' 
image, le grand festival mondial du photojournalisme, qui se déroule à Perpignan jusqu' 
au 11 septembre. ..
(Paule Gonzales : Fondamentaux du photojournalisme. Le Figaro. Citováno 23.8. 2005, 
http://www.lefiaaro.fr/culture/2005)

Les Bleus font le travail
Pour le premier de ses douze matches qui doit la conduire à I' Euro 2005 en Serbie- 
Monténégro, I' équipe de France a facilement dominé la Belgique (74-56). Un bon test de 
rodage qui conclut un stage intensif à I' Alpe ď  Huez....
(Le Figaro. Citováno 23.8. 2005, http://sports.lefigaro.fr/)

Inondations meurtrières dans les Alpes
Des voitures submergées par les flots, mardi, dans un parking du village tyrolien de 
Pflach, à une centaine de kilomètres à I’ ouest ď  Innsbruck (Autriche).
Depuis dimanche, des pluies diluviennes s’ abattent sur les Alpes, du sud de I’ Allemagne 
à la France en passant par I' Autriche et la Suisse....
(La Libération. Citováno 23.8. 2005, http://www.liberation.fr/)

VII.

>  Následujíc í začátky sportovních zpráv jso u  vybrané z deníku Le Figaro (23. 8. 2005), jejich 

struktura j e  pom ěrně  pravidelná. Popište ji.

Roger Federer, le numéro un mondial, a remporté le tournoi Masters Sériés de 
Cincinnati en dominant Andy Roddick 6/3 7/5 en finale. Federer n' avait plus joué depuis 
son titre à Wimbledon et confirme sa suprématie sur le circuit en s' adjugeant un 
neuvième titre cette année.
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Roger Federer, tête de série n° l, retrouvera Andy Roddick, tête de série n°5 en finale du 
tournoi de Cincinnati. Ľ  Américain est sorti vainqueur de son duel de titans face à ľ  
Australien Lleyton Hewitt (6/4 7/6).

Amélie Mauresmo, troisième joueuse mondiale et numéro un française, n' a pas réussi à 
passer le cap des demi-finales du tournoi de Toronto, battue par la Belge Justine Hénin- 
Hardenne, n° 5 au classement WTA. Elle s' est inclinée après trois manches accrochées 
(7/5 3/6 6/1).

Amélie Mauresmo, facilement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Toronto, 
où elle défend son titre, pourrait profiter des différents pépins physiques de ses 
adversaires (Davenport, Sharapova, Kuznetsova, S. Williams) pour voir plus loin et 
notamment vers ľ  US Open.

Gaël Monfils, victorieux du Slovaque Karol Beck (6/3 7/6) lors du deuxième tour, est le 
dernier rescapé français sur les courts de Cincinnati. Mathieu, Santoro, Gasquet et Simon 
ont tous quitté ľ  Ohio ce mercredi tandis que les favoris de ce Masters Sériés ont souffert 
mais sont passés.

Ľ  Australien Michael Rogers, triple champion du monde du contre-la-montre, sera au 
départ de ľ  épreuve, dimanche. Rogers, septième ľ  an passé, sera la tête ď  affiche du 
plateau avec le Suisse Fabian Cancellara et le détenteur du record de ľ  heure, le Tchèque 
Ondrej Sosenka.

(Le Figaro. Citováno 23.8. 2005, http://sports.lefiaaro.fr/)
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9. 1. 2 Komunikační typologie

Komunikační typologie souvisejí s komunikačním záměrem. Jsou založeny na 

jazykových funkcích. Nejznámější typologií jazykových funkcí je  typologie člena 

Pražského jazykového kroužku Romana Jakobsona rozvíjející základní model 

Buhlerův, který vychází ze tří slovesných osob. Rozlišuje šest jazykových funkcí -  

referenční (zaměření sdělení k předmětu řeči), emotivní (k sebevyjádření mluvčího), 

konativní (k manipulaci s adresátem, k jeho ovlivnění -  persvazi), poetickou funkci 

(ke zdůraznění souhry formy a obsahu sdělení), fatickou (k navázání a udržení 

kontaktu s adresátem) a metajazykovou (k přenesení důrazu na vlastní formu řeči). 

Každá funkce má svůj soubor výrazových prostředků.

Poznámka: Jakobson pronesl svoji přednášku o funkcích v roce 1958 v anglickém 

jazyce. Původní Jakobsonovy názvy funkcích jsou: referential, emotive, conative, phatic, 

metalingual, poetic. Do češtiny ale nebyly tyto názvy překládány jednotně: referential 

(referenční, ale také poznávací, reprezentativní, znázorňovací, sdělovací, prostě sdělná), 

emotive (emotivní, expresívni), conative (konativní, apelová, výzvová), phatic (fatická, 

kontaktová), poetic (poetická, básnická). (Srov. např. Jakobson, 1995, Čechová a 

kolektiv, 1997)

Francouzská terminologie je naopak jednotnější, bližší terminologii anglické 

(réferentielle, émotive, conative, phatique, métalinguistique, poétique, srov. např. 

Maingueneau, 2002).

V textu se většinou projevuje více funkcí najednou, texty se však dělí podle 

toho, jaká funkce v daném typu textu převládá.

Uvědomování si toho, jakou funkci sdělení má, je  pro recepci textu velmi 

důležité. Např. při čtení novinových reklam je  potřeba mít stále na zřeteli, že hlavní 

funkcí reklamy je  funkce konativní neboli apelová či persvazivní. Tedy že nejde o 

funkci prostě sdělovací, ale že účelem všech reklamních sdělení je  ovlivňovat adresáta, 

manipulovat jím . Funkci konativní mají také např. novinové komentáře, v nichž se 

autoři snaží přesvědčit čtenáře o svých názorech. Naopak funkce referenční dominuje 

ve zprávách.
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Každá z výše jmenovaných funkcí má svůj soubor výrazových prostředků. 

Např. nejvýznamnějším prostředkem funkce konativní je  oslovení a pokyn adresátovi.

V novinových textech se projevuje všech šest jazykových funkcí. 

Nejdůležitějšími je  ale funkce konativní, která se objevuje především v textech 

publicistických a reklamních (ve kterých autor prezentuje svůj názor), a funkce 

referenční (sdělovací), která se zase projevuje v textech zpravodajských (ve kterých 

má autor svůj názor potlačit a pouze informovat o skutečnostech).

Podle dominance konativní a referenční funkce se také mediální texty dělí 

na publicistické a zpravodajské. Právě jejich rozlišení je jedním ze stěžejních  

úkolů mediální výchovy z jazykového hlediska. V následujících ukázkách se 

podíváme na výrazové prostředky typické pro oba druhy textů. Domnívám se, že 

k tomuto ú k o lu je  při mediální výchově vhodné přistoupit právě z hlediska jazykových 

funkcí a všímat si způsobu, jakým tyto texty ukazují vně textu a mimo něj, systému 

časů a modality, stavby věty, konektorů a lexikálních prostředků.

Analýzou textu s převládající funkcí referenční a textu s převládající funkcí 

konativní tak ukážeme, jak  je  možné při výuce mediální výchovy koncipovat jedno 

z témat rámcového vzdělávacího programu -  rozdíl mezi informativním sdělením a 

sdělením snažícím se ovlivnit čtenáře.

Text s převládající funkcí referenční:

U k á z k a :

Pascal Clément veut renforcer la législation antiterroriste 
lundi 01 août 2005 (Reuters - 12:36)
PARIS - Le garde des Sceaux, Pascal Clément, propose de renforcer la législation 
antiterroriste, dans le fil des mesures décidées après les attentats de Londres et Charm 
el Cheikh. Il a envoyé dans ce but un courrier au Premier ministre, Dominique de Villepin, 
pour lui soumettre ses propositions visant à modifier le code pénal sur deux points. La 
première modification vise à créer une infraction à caractère criminel ď  association de 
malfaiteurs en vue de préparer un attentat. Le second point consisterait à centraliser à 
Paris la gestion judiciaire de I' exécution des peines pour des actes terroristes, comme 
cela existe déjà en matière ď  instruction et de jugement.
(La Libération. Citováno 1. 8. 2005, www.liberation.fr)

Un enfant grièvement blessé dans un manège à Liévin
31 juillet 2005 (Reuters - 19:56)
LILLE - Un enfant de 12 ans a été grièvement blessé dans un manège dimanche après 
midi à Liévin, dans le Pas-de-Calais, apprend-on auprès des pompiers. Vers 17h, le jeune 
garçon a eu la main coincée dans un rail du manège sur lequel il avait pris place. Les 
pompiers ont du intervenir et sectionner le rail pour libérer I' enfant qui a été conduit au 
centre spécialisé dans les blessures de la main de Lille-Lesquin. Le manège a été stoppé
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et une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ľ  accident.
(La Libération. Citováno 31. července 2005, www.liberation.fr)

Natation: le Hongrois Laszio Cseh remporte le 400m 4 nages 
lundi 01 août 2005 (Reuters - 08:06)
MONTREAL - Le Hongrois Laszio Cseh a remporté dimanche la finale du 400m quatre 
nages lors des championnats du monde de natation à Montréal. Il a fallu 75 mètres pour 
que Cseh prenne ľ  avantage, le maintenant jusqu' au bout pour emporter ľ  or en quatre 
minutes 09"63 secondes, ajoutant ainsi un titre mondial à ses lauriers européens. Ľ  
Italien Luca Marin se classe deuxième en 4'11"67 et le Tunisien Oussama Mellouli 
troisième en 4'13"47.
(La Libération. Citováno 1. srpna 2005, www.liberation.fr)

M ožné e tapy  analýzy:

V nitro tex tové  a m im otextové odkazování. Ve svém díle Problèmes de 

linguistique générale z roku 1966 vyděluje francouzský jazykovědec Emile 

Benveniste dva odlišné výpovědní systémy (režimy). Systém osoby a systém neosoby 

(personne, non-personne). Benveniste vyděluje já  a ty jako skutečné osoby výpovědi 

v t o m  smyslu, že odkazují k realitě diskurzu, tedy k mluvčímu a adresátovi. Vedle 

nich zájmena on, ona, oni, ony představují skutečná zájmena, protože plní 

reprezentační funkci. Z toho vyplývá jasně vymezený rozdíl mezi režimem osoby a 

režimem neosoby (jakožto osoby výpovědi nepřítomné).

Zprávy se obvykle píší v režimu neosoby, zájmena první a druhé osoby se 

v nich nevyskytují, výjimkou je  pouze přímá řeč v citovaných pasážích. Důvodem je 

to, že autorova osobnost je  ve zprávách potlačena (proto se nevyskytuje zájmeno já, 

my ani sloveso v odpovídající osobě). Text zpráv se ani explicitně neobrací ke 

čtenářům, nechce je  zjevně ovlivňovat, oslovovat, proto chybí i zájmena druhé osoby. 

Ovlivňování čtenáře se ale může projevovat jinak -  např. na rovině výběru a řazení 

informací.

Dalším důvodem, proč se v textech s dominantní funkcí referenční zpravidla 

nepoužívají zájmena první a druhé osoby je  to, že jejich interpretace je  mnohdy 

nejasná. (V textech přesvědčovacích je  tato nejasnost výhodou, u zpráv, kde jde  o 

jasné  podání informace, však nikoli.) Zájm ena já, my - ty, vy totiž vždy odkazují ven 

z textu, nemůžeme je  tedy přesně určit, např. nevíme, kdo je  či není do zájmena my-vy 

zahrnut. Odkazování mimo text se nazývá referencí exoforickou neboli exoforou. (Pro 

porozumění výrazům jako  např. ici, je, tu, là-bas musíme znát kontext, ve kterém
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výpověď probíhá. Těmto výrazům, které mají deiktický význam (samy o sobě jsou to 

sémanticky prázdná slova, význam získávají až zapojením do kontextu) a situují 

výpověď v prostoru a čase, se říká indexy. (Česká terminologie však není ustálená, a 

tak se můžeme setkat ještě s termíny referenční index, indexický výraz nebo shifter. 

Francouzská terminologie není ustálenější, anglickému termínu shifter odpovídají také 

výrazy embrayeur, élément déictique, déictique, élément indiciel.))

Naopak referent zájmen třetí osoby je  v psaných textech zřejmý z kotextu (tj. 

z textu samotného). Odkaz k objektům jazykové reality (tj. k textu či jeho částem) 

nazýváme endoforickou referencí neboli endoforou. Odkaz zpět do textu se nazývá 

anafora, odkaz dopředu do textu katafora. Např. zájmeno ,,//“ z první zprávy je  

vysvětlitelné pomocí textu samotného, odkazuje k nejbližšímu jm énu směrem dozadu 

do textu (konkrétně ke jm énu Pascal Clément). (Výrazům lá, il, ce dernier, le sien 

porozumíme díky textu samotnému. Odkazují na některou z jeho předchozích částí.)

Va n i  jedné ze tří zpráv v předcházející ukázce se nesetkáme s žádným 

indexickým výrazem. Všechna zájmena jsou vysvětlitelná díky kotextu, pro 

porozumění některým vlastním jm énům  (Londres, Charm el Cheikh, Pas-de-Calais, 

Lille-Lesquin) potřebujeme encyklopedickou znalost, jiná jsou v textu přímo 

vysvětlená (Le garde des Sceaia, Pascal Clément; Premier ministře, Dominique de 

Villepin).

Systém časů a modalita. Ve zprávách se informuje o událostech, které se už 

staly, teď probíhají nebo se teprve stanou. Tom u odpovídají i používané časy -  při 

referování o událostech minulých se používá převážně passé composé (k popisu 

situace, prostředí se používá présens, tudíž s imperfektem se ve zprávách setkáváme 

méně), pro události aktuální présens a pro události budoucí futur simple. Většina 

zpráv je  v indikativu, kondicionál se používá v případě, že zprávu nemá novinář ještě 

ověřenou, nebo neví, zda k ní skutečně dojde. Na rozdíl od komentářů se v tomto typu 

textu nesetkáváme ani s otázkou či výzvou.
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Stavba věty a konektory. Ve všech třech zprávách v ukázce si povšimneme 

toho, že věty na sebe navazují asyndeticky, bez spojek, bez konektorů. Převažují 

krátké, jednoduché věty. Poměrně časté jsou však vsuvky, které mají funkci 

vysvětlující (Un enfant de 12 ans a été grièvement blessé dans un manège dimanche 

après midi à Liévin, dans le Pas-de-Calais, apprend-on auprès des pompiers).

Lexikální prostředky. Snaha potlačit subjekt autora se projevuje i na rovině 

jazykových prostředků. Používají se neutrální výrazy ze standardní vrstvy jazyka.

Stejné etapy analýzy (vnitrotextové a mimotextové odkazování, systém časů a 

modalita, stavba věty a konektory, lexikální prostředky) může obsahovat při mediální 

výchově i rozbor textů s převládající funkcí konativní.
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Ukázka:

Text s převládající funkcí konativní:

La guerre crédibilise Al-Qaeda
Le conflit irakien renforce la détermination des terroristes islamistes à agir contre I' 
Occident.
Par Pascal BONIFÁCE 
vendredi 29 juillet 2005
PASCAL BONIFÁCE directeur de I' Institut de relations internationales et stratégiques à 
Paris.

Nous sommes tous confrontés à la menace terroriste. Elle peut frapper chacun d' 
entre nous, quelles que soient nos convictions. Pourtant, si chacun parmi nous ou parmi 
ceux qui nous sont chers peut être victime demain, nous divergeons sur les moyens de 
faire face à cette menace, présente pour longtemps. Sommes-nous attaqués pour ce que 
nous sommes ou pour ce que nous faisons ? Il est vrai que les terroristes éprouvent de la 
haine pour les sociétés démocratiques occidentales. Ils nous attaquent donc pour ce que 
nous sommes. Mais cela n' explique pas que le terrorisme se développe aujourd' hui.

Car ce que nous faisons est également en cause. Si la guerre d 'Irak n' a pas créé 
le terrorisme, elle I' a néanmoins développé. Cette guerre menée au nom de la lutte 
contre le terrorisme est en réalité venue le nourrir, et c' est d'a illeurs ce que craignaient 
les opposants à ce conflit. Et ce n' est pas un hasard si ce sont les partisans de cette 
guerre qui répètent aujourd' hui à I' envi que nous sommes attaqués pour ce que nous 
sommes, nous évitant ainsi de réfléchir à ce que nous faisons.

Le caractère désastreux pour la sécurité occidentale de cette guerre apparaissait 
déjà avant les attentats de Londres. Samuel Huntington, qu' on peut difficilement 
présenter comme un antiaméricain primaire avait d' ailleurs déclaré dès janvier que «I' 
invasion de I' Irak a été vécue par les musulmans comme une guerre contre I' islam», et 
qu' il était évident qu' en agissant ainsi, «les Etats-Unis allaient générer de plus en plus 
de terrorisme...». En juin 2005, la CIA estimait que I' Irak était devenu un terrain d' 
entraînement pour les extrémistes islamistes, plus efficace que I' Afghanistan. Pourtant, 
le président George W. Bush déclarait : «Notre politique est en train de réussir et nous 
allons réaliser notre mission, au bénéfice de la paix mondiale.»

Faut-il rappeler à George W. Bush qu' il a souvent justifié la guerre d' Irak en 
affirmant qu' il était préférable de combattre les terroristes là-bas, plutôt que de les voir 
attaquer le monde occidental ? Alors on comprend que les officiels britanniques aient nié 
et nient toujours tout lien entre la guerre d' Irak et les attentats de Londres. Pourtant le 
Royal Institute for International Affairs (RUA), qui n' est pas précisément un repaire d' 
altermondialistes, vient de publier une étude selon laquelle le soutien apporté par la 
Grande-Bretagne à la campagne militaire d' Irak a accru les risques d' attentats contre 
les Britanniques, suscitant cette réflexion du ministre des Affaires étrangères, Jack 
Straw, qui déclarait qu' «il n' est plus temps de trouver des excuses au terrorisme».

On voit bien ici où mène ce raisonnement, à la limite du terrorisme intellectuel. 
Peut-on dire que tous ceux qui s' inquiètent de la façon dont est menée la guerre 
antiterroriste cherchent des excuses au terrorisme ? Non. Ils cherchent à comprendre, 
afin de trouver les moyens de mieux combattre un terrorisme qui les concerne tout 
autant.

On ne peut admettre le raisonnement selon lequel «ceux qui ne sont pas avec 
nous sont avec les terroristes.» Et Jack Straw ferait mieux de réfléchir à I' impact non pas 
de I' étude du RUA, mais à celui de la déclaration de son collègue de la Défense qui, 
interrogé le 4 avril 2003 par la BBC, déclarait : «Les conséquences sont terribles, mais 
les mères des enfants tués par ces bombes à fragmentation remercieront un jour les 
Britanniques de les avoir employées dans le but de leur donner la possibilité qu' elles 
décident, par elles-mêmes, du futur de leur pays.»

Le risque aujourd' hui est celui de I' engrenage, celui de renforcer une politique 
qui se nourrit de son propre échec. Lorsque la maison du voisin brûle, on ne s' arrête pas
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aux différends de voisinage et aux critiques que I' on pouvait avoir sur son 
comportement. Mais I' aide n' implique pas d' adopter par la suite un comportement qu' 
on jugeait auparavant néfaste et qui risque d'aggraver le mal. La coopération policière et 
judiciaire, celle des services de renseignements ne se discute pas. Mais adopter la 
politique actuelle anglo-américaine de guerre contre le terrorisme au moment même où 
son échec est patent mérite pour le moins un examen critique. La priorité absolue 
donnée aux réponses militaires n' a débouché que sur plus de violences et d'attentats. 
Et on va nous demander, du fait de ces attentats, de durcir les réponses militaires ? C  
est bien là le piège, à savoir se rallier au nom de la condamnation du terrorisme à une 
guerre qui telle qu' elle est menée n' a pas de fin, la victoire étant un horizon qui s ’ 
éloigne au fur et à mesure qu1 on s' en rapproche. On ne peut pas laisser les pompier- 
pyromanes dicter la politique de prévention des incendies.

Tony Blair en est d' ailleurs conscient, lui qui affirme que pour lutter contre le 
terrorisme, il faut remonter aux racines du fléau et apporter des réponses politiques aux 
problèmes du Proche-Orient. Mais du fait de son suivisme à I' égard de Washington, il ne 
peut qu' émettre un diagnostic exact, sans pouvoir mettre en oeuvre le remède.

Si nous ne devons pas changer ce que nous sommes, soyons plus attentifs à ce 
que nous faisons. Malgré les déclarations de bonnes intentions et le discours de refus du 
choc des civilisations, la politique définie par Washington et suivie par Londres est perçue 
par beaucoup et y compris en dehors du monde musulman comme une politique d' 
agression, donnant plus de crédibilité aux diatribes des leaders d' Al-Qaeda. Le recours 
au mensonge pour convaincre les opinions est venu anéantir la crédibilité du discours 
américain.

On peut certes passer par pertes et profits les 100 000 morts de la guerre, et 
affirmer que I' Irak disposait d' un important arsenal d' armes de destruction massive, 
que tout est normal à Guantanamo, que seules des fautes individuelles expliquent Abou 
Ghraib, qu' il ne s' est rien passé de grave pour la population civile à Fallouja, que I' 
armée américaine traite avec respect la population irakienne, que la situation quotidienne 
des Irakiens est devenue enviable, que les Palestiniens auront bientôt un état viable. 
Mais alors ne faut-il pas s' étonner par la suite de n' être pas cru sur parole ? Il ne faut 
pas s' étonner que tant de mensonges, au nom des bienfaits de la démocratie et des 
valeurs de la société occidentale puissent nourrir chez certains un sentiment de haine qui 
rejaillit sur le monde occidental ? Si nous voulons que ce que nous sommes triomphe, 
encore faut-il que ce que nous fassions soit vraiment en conformité avec ce que nous 
proclamons et cesser avec les principes à géométrie variable. Et surtout ne pas, par nos 
erreurs, faciliter la tâche de nos adversaires. L' objectif est bien de réduire I' impact que 
le discours de Ben Laden peut avoir.

(Pascal Bonifáce : La guerre crédibilise Al-Qaeda. La Libération. Citováno 29.7. 2005, 
http://www.liberation.fr/paae.php? Article=314199)

Vnitrotextové a mimotextové odkazování. Tento komentář je  napsát 

v režimu osoby. Setkáváme se zde však pouze se zájmenem nous a on. Zájmeno 

„vous“ v celém textu přítomné není. Autor se totiž chce s čtenářem ztotožnit, ukázat, 

že má s ním stejné názory, stejné postoje. Všichni čtenáři tak mají mít pocit, že patří 

do stejné skupiny. To je  umocněno ještě  výrazy nous sommes tous, chacun ď  entre 

nous, chacun parmi nous ou parmi ceux qui nous sont chers.

To, že čtenář má určitě stejný názor jako autor t e x t u j e  zdůrazněno na několika 

místech: alors on comprend, on voit bien ici, on ne peut admettre.
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Zájmeno nous odkazuje mimo text. Odkazuje jednak k autorovi textu, jednak 

ke každému čtenáři článku. Není tomu tak ale ve všech případech.

La coopération policière et judiciaire, celle des services de renseignements ne se 
discute pas. Mais adopter la politique actuelle anglo-américaine de guerre contre le 
terrorisme au moment même où son échec est patent mérite pour le moins un examen 
critique. La priorité absolue donnée aux réponses militaires n' a débouché que sur plus de 
violences et ď  attentats. Et on va nous demander, du fait de ces attentats, de durcir les 
réponses militaires ?

U tohoto nous (Et on va nous demander) není referent (osoba či věc, ke které 

zájmeno odkazuje) stejný jako v případech předešlých. Referent není zcela zřejmý. 

Autor může mít na mysli např. Francii, její vojenské složky nebo Evropu. Interpretace 

tohoto nous zřejmě záleží na každém čtenáři.

Systém časů a modalita. V komentáři využívá autor nejvíce přítomný čas, jím ž 

vyjadřuje naléhavý tón, jakým  je tento text napsán, z minulých časů passé composé a 

imperfektum. Zajímavé je  především užití imperfekta u sloves uvozujících citaci. 

Obvykle je  totiž toto sloveso v passé composé (v češtině jsou uvozovací slovesa 

v žánru zprávy také ve tvaru dokonavém: řekl, prohlásil, odpověděl, tvary 

nedokonavé, imperfektivní, lze použít také spíše ve vyprávění, říkal, prohlašoval, 

odpovídal naznačují opakovanost děje, tudíž se nedají použít u přesné, konkrétní 

citace). Tento předpoklad jsem  si ověřila v mnoha zprávách z deníku Le Monde a La 

Libération. V komentářích jsou však tato slovesa často také v imperfektu, a to i 

v případech, že nejde o děj opakovaný (// disait, répondait). Hlavním důvodem užití 

imperfekta v tomto případě je  zřejmě fakt, že citace zde neposunuje děj kupředu, není 

tak důležitá jako ve zprávě, kde přináší novou informaci, ale je  zde jen  okolností, 

podpůrným argumentem, a proto je  uvozena slovesem v imperfektu. Dějové linie jsou 

totiž vyjádřeny passé composé, okolnosti děje imperfektem.

Pourtant, le président George W. Bush déclarait : «Notre politique est en train de 
réussir et nous allons réaliser notre mission, au bénéfice de la paix mondiale.»

Jack Straw, qui déclarait qu' «il n' est plus temps de trouver des excuses au 
terrorisme».

Jack Straw ferait mieux de réfléchir à I' impact non pas de I' étude du RIIA, mais à 
celui de la déclaration de son collègue de la Défense qui, interrogé le 4 avril 2003 par la 
BBC, déclarait : «Les conséquences sont terribles, mais les mères des enfants tués par 
ces bombes à fragmentation remercieront un jour les Britanniques de les avoir
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employées dans le but de leur donner la possibilité qu' elles décident, par elles-mêmes, 
du futur de leur pays.»

Apelativního, naléhavého vyznění textu dosahuje autor kromě užívání 

přítomného času a zájmena nous ještě používáním vět imperativních, výzvových 

(soyons plus attentifs à ce que nous faisons) a řečnických otázek (Sommes-nous 

attaqués pour ce que nous sommes ou pour ce que nous faisons ? Faut-il rappeler à 

George W. Bush qu' il a souvent justifié la guerre ď  Irak en affirmant qu’ il était 

préférable de combattre les terroristes là-bas, plutôt que de les voir attaquer le monde 

occidental ? Peut-on dire que tous ceux qui s 'inquiètent de la façon dont est menée la 

guerre antiterroriste cherchent des excuses au terrorisme ? Et on va nous demander, 

du fait de ces attentats, de durcir les réponses militaires).

Snaha autora ukázat, že má pravdu, že jeho tvrzení jsou správná, se zdůrazňují 

následujícími výrazy : il est vrai que, en réalité, certes.

Stavba věty a konektory. V komentáři autor užívá jak  jednoduché věty, tak 

souvětí. Nejde však v tomto případě o souvětí dlouhá a složitá, text má totiž místy 

charakter výzvy a jeho  autor používá strohý, úderný styl, který má burcovat čtenáře 

z letargie: Nous sommes tous confrontés à la menace terroriste. Elle peut frapper 

chacun ď  entre nous, quelles que soient nos convictions. Subjektivní ladění textu je  

z hlediska stavby věty dáno také užitím struktury, která je  vlastní spíše řeči mluvené 

než řeči psané -  C' est bien là le piège.

Významové vztahy mezi jednotlivými částmi textu jsou často vyjádřeny 

konektory:

Car -  vyjadřuje příčinu, důkaz, důvod 

Pourtant, Mais -  vyjadřuje význam odporovací 

Done -  vyjadřuje důsledek 

Malgré -  vyjadřuje význam odporovací



Argumentační výstavba odstavců se často opakuje: autor staví vedie sebe dvě 

teze, které si protiřečí, a spojuje je  konektorem s významem odporovacím (označen 

červeně). První tezi (označena modře) se nesnaží vyvrátit vlastní argumentací, ale 

hledá cizí protiargument (často citaci) (označen zeleně), nebo výtku (tj. druhou tezi) 

formuluje tak, aby v ní nebylo nic subjektivního (nenajdeme zde výrazy jako  napr. je  

pense, ale výtky jsou  formulovány jako prosté oznámení), čímž chce v očích čtenáře 

zvýšit dojem objektivity svého textu:

Nous sommes tous confrontés à la menace terroriste. Elle peut frapper chacun d' 
entre nous, quelles que soient nos convictions. Pourtant, si chacun parmi nous ou parmi 
ceux qui nous sont chers peut être victime demain, nous divergeons sur les moyens de 
faire face à cette menace, présente pour longtemps. ... Il est vrai que les terroristes 
éprouvent de la haine pour les sociétés démocratiques occidentales. Ils nous attaquent 
donc pour ce que nous sommes. Mais cela n' explique pas que le terrorisme se développe 
aujourd' hui.

En juin 2005, la CIA estimait que I' Irak était devenu un terrain d'entraînement 
pour les extrémistes islamistes, plus efficace que I' Afghanistan. Pourtant, au même 
moment, le président George W. Bush déclarait : «Notre politique est en train de réussir 
et nous allons réaliser notre mission, au bénéfice de la paix mondiale.»

Alors on comprend que les officiels britanniques aient nié et nient toujours tout 
lien entre la guerre d' Irak et les attentats de Londres. Pourtant le Royal Institute for 
International Affairs (RUA), qui n' est pas précisément un repaire d' altermondialistes, 
vient de publier une étude selon laquelle le soutien apporté par la Grande-Bretagne à la 
campagne militaire d 'Irak  a accru les risques d'attentats contre les Britanniques ...

La coopération policière et judiciaire, celle des services de renseignements ne se 
discute pas. Mais adopter la politique actuelle anglo-américaine de guerre contre le 
terrorisme au moment même où son échec est patent mérite pour le moins un examen 
critique.

Tony Blair en est d' ailleurs conscient, lui qui affirme que pour lutter contre le 
terrorisme, il faut remonter aux racines du fléau et apporter des réponses politiques aux 
problèmes du Proche-Orient. Mais du fait de son suivisme à I' égard de Washington, il ne 
peut qu' émettre un diagnostic exact, sans pouvoir mettre en oeuvre le remède.

On peut certes passer par pertes et profits les 100 000 morts de la guerre, et 
affirmer que I' Irak disposait d' un important arsenal d' armes de destruction massive, 
que tout est normal à Guantanamo, que seules des fautes individuelles expliquent Abou 
Ghraib, qu' il ne s' est rien passé de grave pour la population civile à Fallouja, que I' 
armée américaine traite avec respect la population irakienne, que la situation quotidienne 
des Irakiens est devenue enviable, que les Palestiniens auront bientôt un état viable. 
Mais alors ne faut-il pas s' étonner par la suite de n' être pas cru sur parole ? Il ne faut 
pas s' étonner que tant de mensonges, au nom des bienfaits de la démocratie et des 
valeurs de la société occidentale puissent nourrir chez certains un sentiment de haine qui 
rejaillit sur le monde occidental



Lexikální prostředky. K výrazovým prostředkům konativní funkce patří také 

citově zabarvená slova, eufemismy, vulgarismy, deminutiva, obecně řečeno všechna 

slova, která v sobě nesou hodnotící, evaluativní prvek.

Poznámka. Ve francouzské lingvistice se evaluativní vlastností lexémů zabývá 

především teoretička analýzy diskurzu Catherine Kerbrat-Orecchioni. Ve své práci z 

roku 1980 Ľ  Enonciation. De la subjectivité dans le langage si všímá toho, jak  

jednotlivé slovní druhy vyjadřují subjektivitu. Z hlediska subjektivity rozlišuje 

následující kategorie lexémů (srov. Orecchioni, 1980, s. 85):

Subjektivní substantiva

- substantiva vyjadřující hodnocení svým sufixem (napi. fuyard, chauffard)

- pejorativní substantiva (trouille)

- pejorativní substantiva utvořená složením více, třeba i neutrálních substantiv (Suivez- 

moi-jeune-homme)

- substantiva, která označují stejnou včc, ale s různou mírou afektivity (voiture -  

bagnole, tacot, chignole, clou, tire)

- substantiva, je jichž axiologická hodnota se mění v závislosti na názorech mluvčího 

(např. slova označující ideologie -  marxisme, hitlérisme, gaullisme).

Subjektivní adjektiva

- afektivní adjektiva vyjadřují emotivní postoj mluvčího k substantivu, ke kterému 

patří (sérieux, amusant, mignon)

- evaluativnč-neaxiologická adjektiva nesou jen kvalitativní či kvantitativní 

hodnocení, nevyjadřují však citový postoj mluvčího k substantivu, k němuž se vážou, 

(chaud, froid, grand, petit)

- evaluativnč-axiologická adjektiva, hodnotí buď pozitivně, nebo negativně 

substantivum, které determinují (bon, beau, bien, utile, inutile).

Subjektivní slovesa

- slovesa vyjadřující expresivní modalitu (espérer, vouloir, désirer, souhaiter,
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craindre)

- slovesa vyjadřující epistémickou modalitu (considérer, estimer, juger, trouver que, 

croire)

- slovesa vyjadřující deontickou modalitu (devoir, pouvoir, être obligé, interdire). 

Modálni adverbia

Umožňují mluvčímu vyjádřit stupeň ztotožnění nebo souhlasu s tím, co říká

(vraisemblablement, apparemment, peut-être, sûrement).

Příklady k výše zmíněným kategoriím můžeme najít i ve výše uvedeném článku

(cher, néanmoins, désastreux, difficilement, évident, estimait, précisément, bien, 

mieux, néfaste, patent, suivisme, exact, certes, grave, enviable, viable).

Subjektivního, citového zabarvení textu však v tomto případě autor nedosahuje 

ani tak používáním citově zabarvených slov, ale spíše neobvyklými slovními 

spojeními (terrorisme intellectuel, pompier-pyromane) a přímým odkazem na nás, na 

naše blízké (chacun parmi nous ou parmi ceux qui nous sont chers peut être victime 

demain, lorsque la maison du voisin brûle).



V I I I .

Tipy pro výuku:

Rozbor mediáln ího textu

>  V následující ukázce určete typ diskurzu, typ textu a žánr. 

y Prozrazuje titulek téma textu?

- otázky zam ěřené na právě probranou pasáž mediální výchovy:

>  Je text napsán v žánru osoby, nebo neosoby?

r O bsahuje  indexy, tj. výrazy, kterým m ůžem e přiřadit konkrétní význam  až při znalosti  

kontextu?

Rien au-dessus de I' armée américaine
L' armée américaine peut-elle tout se permettre ? Visiblement, ses chefs ont déjà donné 
leur propre réponse avant même qu' on ait eu le temps ď  y répondre. L' armée des 
États-Unis est juge et partie, omnipotente et omniprésente, si I' on en croit le 
déroulement de I' enquête sur la mort ď  un cousin de I' ambassadeur ď  Irak à I' ONU, 
Samir Al Soumaydaï, survenue en juin dernier lors ď  une opération des marines. Hier, on 
apprenait qu' « après avoir achevé une enquête préliminaire sur les circonstances 
touchant à la mort de Mohammed Al Soumaydaï, le général commandant le 2e corps 
expéditionnaire des marines a renvoyé I' affaire devant le service de recherches 
criminelles de la marine (NCIS) ». La nouvelle était donnée par un bulletin laconique de 
la première armée du monde. Bref, I' armée US déraille, mais personne ď  autre qu' elle 
pour enquêter, puis pour juger I' affaire. « À I' issue de I' enquête, un rapport sera remis 
au commandement pour examen et afin de prendre une décision appropriée », indique le 
communiqué. Mais au fait, les Irakiens, I' ONU n' ont-ils pas leur mot à dire ? En ce début 
de XXIe siècle, la raison des États semble bien fonctionner, surtout lorsqu' il s' agit du 
plus puissant ď  entre eux. Maintenant que la police anglaise peut, sur un coup de tête, 
tuer dans le métro un pauvre Brésilien innocent, maintenant que I' armée américaine 
peut refroidir le cousin ď  un ambassadeur en toute impunité, que nous reste-t-il ? 
(Sébastien Ganet : Rien au-dessus de I' armée américaine. L'Humanité. Citováno 22. 8. 
2005, http://www.humanite.fr/iournal/2005-08-22/2005-08-22-812571)

Jak jsem  j iž  napsala výše, cílem klasifikací textů při mediální výchově rozhodně 

není podat vyčerpávající výčet typů a žánrů mediálních textů. To není možné a 

ostatně ani účelné, neboť kritérií ke klasifikaci textů je  celá řada. Naopak cílem této
v

práce při mediální výchově je  ukázat, že jednotlivé typy textů mají své zákonitosti a 

prvky, které se v nich opakují, některé z nich mají i poměrně ustálenou strukturu. Na 

základě znalostí prvků, které se v mediálních textech opakují, a pravidelnou četbou 

textů spadajících do jedné rubriky se studenti naučí mediálnímu textu dobře rozumět i

100

http://www.humanite.fr/iournal/2005-08-22/2005-08-22-812571


v případě, že neporozumějí všem jeho lexikálním jednotkám.

•Pro .potřeby mediální výchovy mi z mnoha možných klasifikací textů přišly 

vhodné právě dvě výše zmíněné klasifikace:

1. Žánrová -  usnadňuje orientaci v novinách, upozorňuje na to, že novinové texty patří 

k žánrům (a těm patří v novinách ustálené místo, jsou seskupeny v rubrikách, mají svůj 

obvyklý obsah a rozsah).

2. Komunikační typologie - napomůže studentům uvědomit si, že každý text má svoji 

funkci, svůj důvod proč je  napsán a že každá funkce má své specifické výrazové 

prostředky. Jako příklad aktivity, jak při mediální výchově s touto klasifikací pracovat, 

navrhuji rozbor zpráv a komentářů.

V kapitole 7. 1 jsem  popsala tu fázi rozboru mediálních textů, ve které si 

studenti všímají média, ve kterém je  text vytvořen, hledají tedy odpověď na otázku kdo 

komunikuje?, v kapitole 9. 1 jsem  se věnovala typu mediálních textů, tato kapitola 

podává odpověď na otázku ja k  komunikuje? Následující kapitola 9. 2 Encyklopedická 

kompetence se týká otázky o čem komunikuje? a navazující kapitola 9. 3 Adresát 

představuje etapu rozboru, ve které se studenti mají zamyslet nad tím, komu je  

mediální sdělení určeno.

9. 2 E ncyk loped ická  kom petence

Při čtení mediálního textu se nemůžeme opírat jen  o svou kompetenci 

jazykovou (tj. o znalost lexika a gramatiky), ale musíme mít i určité vědomosti a 

znalosti daného tématu, tzn. určité „encyklopedické znalosti“ . V analýze diskurzu se 

setkáváme s termínem encyklopedická kompetence, která (srov. Maingueneau, 2002, 

s. 28) je  spolu s žánrovou a jazykovou kompetencí součástí kompetence komunikační 

(komunikací se zde rozumí produkce i recepce sdělení).

Encyklopedická kompetence zahrnuje znalosti a vědomosti o určitém tématu, o 

tom, kdo je kdo, co je co, jak  určité věci fungují, jaká je  posloupnost dějů v určité
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situaci atp. (Pro tento soubor znalostí, které čtenář při četbě textu aktivuje, se používají

i další označení -  předpokladová báze, mentální reprezentace, zkušenostní komplex, 

vědomostní potenciál nebo kognitivní prostředí.) Autor textu nikdy explicitně 

nevyjadřuje všechny informace o tématu, neboť předpokládá, že čtenář zná potřebný 

kontext i obdobné situace a ví, jak  obvykle probíhají. Tento ustálený sled verbálních i 

neverbálních činností určité situace se v analýze diskurzu (srov. Schank-Abelson, 

1986) nazývá skript, popř. rámec nebo scénář (např. když čteme v tisku zprávu, že 

fotbalový hráč dostal při zápasu červenou kartu, většinou již  autor textu nevysvětluje, 

co to znamená. Skriptem se zde rozumí ustálený sled akcí, který je  fanouškům fotbalu 

a čtenářům sportovních zpráv známý a není potřeba ho v textech vysvětlovat: Hráč 

dostane při nekorektní hře nejprve žlutou kartu jako  varování, při dalším faulu nebo 

nesportovním chování dostane druhou žlutou kartu. Dvě žluté karty = karta červená. 

Červenou kartu lze také dostat při větším přestupku přímo. Červená karta pak 

znamená, že hráč musí okamžitě opustit hřiště.).

Nedostatečná encyklopedická kompetence je  také zřejmě velkou překážkou při 

čtení cizojazyčného textu. Nedostatek v jazykové kompetenci lze rychle vyřešit užitím 

slovníku, vyhledávání věcných informacích potřebných k interpretaci textu je  však 

značně obtížnější a zdlouhavější.

Tento problém je  však díky novým technologiím výrazně menší. Většina 

studentů čte cizojazyčný novinový text (vesměs z finančních důvodů) právě na 

internetu, kde je  možné potřebnou informaci rychle vyhledat. Nespornou výhodou 

oproti tištěnému vydání je  i to, že pod každým článkem jsou  odkazy na články 

tematicky související či časově předcházející. Čteme-li tedy na internetu články o 

událostech, o nichž se j iž  v novinách psalo, většinou m ám e možnost se pomocí odkazů 

pod článkem dozvědět to, co právě sledovanému textu předcházelo. To je  důležité také 

u komentářů reagujících na důležité zprávy předchozích dní.

Poznámka. V současné době disponují školy díky projektu Internet do škol alespoň 
několika počítači připojenými k internetu. To otevírá studentům možnost být v častém 
kontaktu s cizojazyčným tiskem, který je jinak v tištěné formě kvůli vysoké ceně pro 
většinu škol nedostupný.



Poznámka. „Realizace a provoz projektu Internet do škol. Školská síť, vybudována v 
rámci projektu Internet do škol, přinesla pokrytí 3620 škol na celém území České 
republiky kvalitní ICT infrastrukturou s připojením na Internet. Až do konce roku 2005 
bude v rámci školské sítě provozováno téměř 26 000 klientských stanic a 2 100 serverů, 
jejichž služby využívá více než 600 000 uživatelů. Školská síť byla od podpisu smlouvy o 
realizaci v prosinci 2001 vybudována na všech 3620 školách v období kratším než 1 rok, 
to znamená že již v prosinci 2002, byly všechny školy vybaveny ICT a mohly využívat 
garantovaných služeb školské sítě. Na 100 žáků v EU připadá průměrně 8,4 PC, v ČR je 
po realizaci projektu 9,5 PC na sto žáků -  před zahájením projektu to bylo o třetinu 
horší.” Internet do škol (INDOŠ), http://www.indos.cz/a.asp?a = 2002058

Po rychlé, orientační četbě každého novinového článku by tak v hodinách 

cizího jazyka měla určitě následovat etapa „dokumentace“ -  tzn. zjištění údajů o 

tématu a jeho  aktérech, tedy rozšíření encyklopedické znalosti. Tato příprava k 

podrobnému čtení navíc rozvíjí u studentů schopnost efektivně vyhledávat informace 

na internetu a využívat toto médium k smysluplné práci. Navíc není sporu o tom, že 

tento druh práce studenty zaujme.

U tematicky či regionálně zaměřeného tisku, který je  určený homogennější 

skupině čtenářů než tisk všeobecný, se autor může více odvolávat na encyklopedickou 

znalost čtenářů, dokáže lépe odhadnout, co je  a co není součástí čtenářovy 

encyklopedické kompetence. Míra odkazů na encyklopedické znalosti je  rozdílná i 

uvnitř jedněch novin, zatímco např. v rubrice domácí zpravodajství nebo sport může 

autor předpokládat, že se čtenáři s určitými informacemi již  setkali (znají např. jm éna  

nedůležitějších politiků či měst své země, základní pravidla sportů), v rubrice 

zahraničních zpráv je  toto očekávání j iž  menší, a většinou jsou vlastní jm éna lidí i 

měst a popř. i zemí doplněna, často formou vsuvky nebo závorky, o vysvětlující 

komentář (srov. novinové klišé „norské Oslo“):

Ukázka:

Sharon demande à Damas un "geste" prouvant ses intentions de paix

Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, a appelé lundi soir la Syrie à faire un 
"geste" pour prouver ses intentions de paix en autorisant de rapatrier en Israël les restes 
du maître espion israélien Elie Cohen, pendu à Damas en 1965. "U année dernière, le 
président syrien (Bachar al-Assad) a fait une série de déclarations dans lesquelles il se 
disait prêt à la paix avec Israël. Il est difficile de prendre cela au sérieux alors que la 
Syrie continue ď  encourager le terrorisme contre Israël", a déclaré M. Sharon lors ď  une 
intervention à Jérusalem à ľ  occasion du 40ème anniversaire de la mort ď  Elie Cohen. "U 
autorisation de rapatrier les ossements ď  Elie Cohen en Israël est un simple geste 
humain que le gouvernement syrien doit faire", a ajouté M. Sharon. 
(Le Monde. Citováno 27. 06. 2005, www.lemonde.fr)
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Le président irakien, le Kurde Jalal Talabani, était lui-même allé dans le même sens 
après son élection début avril, appelant à discuter avec «les Irakiens qui portent des 
armes contre les forces étrangères» mais en excluant toutefois les groupes liés à al- 
Qaïda.
(Le Figaro. Citováno 28. 6. 2005, www.fiqaro.fr')

Rogozine, le vrai-faux ami de Poutine. Ex-proche du président russe, le leader d' 
un parti d'opposition, aimerait lui succéder en 2008. (Lorraine
Millot : Rogozine, le vrai-faux ami de Poutine. La Libération. Citováno 28. 6. 2005, 
www.liberation.fr/paae.php?Article=307254)

Naopak na větší encyklopedické znalosti čtenářů často spoléhají autoři zpráv, 

které zajímají užší skupinu čtenářů, např. v následující zprávě ze sportovní rubriky box 

se čtenářům řada termínů nevysvětluje:

Ukázka:

Monshipour pour confirmer

Avant de tenter la réunification des ceintures, le Français Mahyar Monshipour remet 
en jeu, pour la cinquième fois, sa ceinture WBA super-coq face au Mexicain Julio 
Zarate, à Poitiers. A peine deux mois après avoir réalisé une démonstration contre le 
Japonais Shigeru Nakazato, mis à terre dès la sixième reprise, Mahyar Monshipour 
remet une nouvelle fois en jeu sa ceinture WBA super-coq. C' est un Mexicain, au 
style bien différent, qui se présente cette fois sur la route du Poitevin. Toujours placé 
dans sa logique de réunification des titres WBA et WBC, Monshipour va donc 
combattre près de chez lui, I' ancien champion WBA des coqs. Avec 21 victoires en 25 
combats, dont 13 avant la limite, Julio Zarate annonce un palmarès honorable. 
(Le Figaro. Citováno 28. 6. 2005, http://sports.lefiqaro.fr/)

Kombinací dvou výše zmíněných přístupů (vysvětlování a nevysvětlování) je 

ukázka následující. V ní autor článku uvádí jak  jména, tak funkce-role dvou 

zmíněných osob. Nikoli však vedle sebe (jako viz výše, např. Ariel Sharon, !e Premier 

ministře israélien), ale užití jm en  a sociálních rolí ze stylistického důvodu střídá (aby 

zabránil těžkopádnému opakování téhož jm éna : Chirac -  Jacques Chirac -  le chef de 

VEtat; premier ministře -  Dominique de Villepin). I v tomto případě však potřebuje 

čtenář ke správnému pochopení jistou encyklopedickou znalost, která výrazně 

usnadňuje i orientaci v textu.

Ukázka :

Chirac décore le père du premier ministre
Dominique de Villepin n1 est pas venu, hier, à la cérémonie au cours de laquelle son 
père, I’ ancien sénateur Xavier de Villepin, a été promu officier de la Légion d1 honneur
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par Jacques Chirac. Mais il avait une bonne excuse : il recevait les partis politiques à 
Matignon. Le premier ministre était donc représenté par son épouse, Marie-Laure de 
Villepin, et leur plus jeune fille, Victoire. L' ancien secrétaire ď  Etat Frédéric de Saint- 
Sernin, qui n' a pas été reconduit dans le gouvernement de son cousin germain, était 
venu avec sa mère entendre Jacques Chirac retracer, sans fioritures, la carrière de I' 
oncle Xavier. Le chef de I' Etat a été plus disert pour saluer «les dessins corrosifs, 
gaulois, irrévérencieux, frondeurs et si pleins de talent» de Georges Wolinski. 
(Philippe GOULLIAUD : Chirac décore le père du premier ministre, Le Figaro. Citováno 
28.6. 2005, www.lefiaaro.fr/politiaue/20050628.FIG0125.html7091122)

Z faktu, že k četbě novinových textů v cizím jazyce potřebují studenti určité 

encyklopedické znalosti, vyplývá i nezbytnost u nich encyklopedickou kompetenci 

soustavně prohlubovat. Do části výuky cizích jazyků, která je  věnovaná studiu reálií 

(ve francouzštině se používá termín civilisation nebo culture), je  potřeba zapojit kromě 

tradičních témat (místopis a historie dané zemč, např. Francie, administrativní dělení 

země, státní svátky a symboly, kuchyně a životní styl) i témata aktuální, která se v 

novinách každodenně objevují : politická scéna (politické strany, jejich názvy a 

zkratky těchto názvů, politici), ekonomika (názvy nejdůležitějších podniků a firem, 

popř. i základní ekonomická terminologie), sociální tematika (sociální hnutí, stávky, 

mzdy, pojištění, nezaměstnanost, chudoba), kultura, sport atd. Tento požadavek už 

autoři některých příruček zohledňují (např. Annie Monnerie, 1996).

Ve výuce francouzštiny jako jazyka cizího má výuka reálií důležité místo. Jsou 

jí věnovány i četné didaktické práce. Problematice výuky reálií bylo věnováno také 

celé číslo zřejmě nejznámějšího časopisu věnovaného didaktice francouzštiny Le 

Français dans le monde (číslo 188 z října roku 1994).

Výuce reálií francouzštiny z oblasti médií se věnuje především přední odborník 

na francouzštinu jako  jazyk  cizí Australan Ross Steele. Je autorem antologie textů z 

deníků Elle a Express international a především autorem učebnice Civilisation 

française contemporaine.
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IX. Tipy pro výuku:

> V následující ukázce se vyskytují tři vlastní jména -  Bercy, Jean- François Copé a 

Thierry Breton. Poslední dvě jsou v textu vysvětlená. Vysvětlení má jednak úlohu 

informativní, jednak stylistickou (autor se chce vyhnout opakování jmen, proto je  

nahrazuje funkcí příslušných osob). První jméno však vysvětleno není. Čtenář, který 

jméno nezná, se může na základě významu věty domnívat, že jde o jméno nějakého 

politika -  Bercy (Bercy précise la réforme de V impôt sur le revenu). V tomto případě 

tomu však není. Pro správné pochopení textu potřebujeme encyklopedickou znalost. 

Bercy je palác, ve kterém sídlí určitá instituce. Najděte v encyklopedii nebo na 

internetu která instituce to je.

Bercy précise la réforme de I' impôt sur le revenu

Jean-François Copé et Thierry Breton précisent la teneur de la réforme du barème de I' 
impôt, dans un entretien au Figaro de mercredi. Le ministre délégué au budget et le 
ministre de I' économie estiment qu' elle bouleverse profondément le paysage fiscal 
français,"d' abord parce qu' elle est juste", et parce que "les principaux bénéficiaires 
seront les salariés des classes moyennes, ceux qui gagnent entre 1 000 et 3 000 euros 
par mois". Les nouvelles tranches d' imposition seront applicables en 2007 sur les 
revenus 2006, mais le contribuable pourra demander le remboursement du trop-versé 
sur ses impôts payés en 2006, a précisé M. Breton. 
(Le Monde. Citováno 14. 9. 2005, www.lemonde.fr)

>  Pojmenování úřadu či instituce podle názvu sídla (srov. české označení Strakova 

akademie. Hrad) je v novinách velmi běžné. Při četbě francouzských novin se s těmito 

synonymickými názvy budete setkávat často. Je potřeba proto znát alespoň ty 

základní. Pokud je neznáte, vyhledejte je na internetu nebo v encyklopedii:

Ex. L'Elysée La présidence de la République

Matignon

La place Beauveau

La rue de Valois

Le 36 (quai des Orfèvres)

Le Palais Bourbon

Le Palais Brogniart

Le Palais du Luxembourg

Le Ouai d 'O rsay
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La Maison Blanche

La vieille dame du quai Conti

9. 3 Adresát sdělení, publikum

Příjemce (recipient) sdělení není v lingvistické a mediální odborné literatuře 

označován jednotně. Existuje více názvů, které se někdy používají libovolně, jindy se 

odlišují. Většinou však platí, že reálný příjemce písemného, příp. ústního sdělení, je  

označován jako  adresát, příjemce mluvené komunikace je  posluchač a čtené čtenář. 

Pro náhodného příjemce se někdy používá též termín neadresát (srov. Machová, 

Švehlová, 2001).

Užívání francouzské terminologie v podstatě odpovídá české (adresát - 

destinataire, neadresát - non-destinataire, posluchač - auditeur, čtenář - lecteur). 

Francouzština ale disponuje navíc termínem co-énoneiateur (do češtiny bychom tento 

termín mohli přeložit jako  spolu-mluvčí). Ten začíná používat ve svých pracích 

nejprve francouzský lingvista A. Culioli. Upouští od termínu destinataire (adresát) 

navozujícího dojem pasivity a nahrazuje ho termínem co-énoneiateur. Kromě toho se 

tento termín používá ještě  v plurále a bez spojovníku (coénonciateurs) pro označení 

obou aktérů komunikace (autora i adresáta).

Termín co-énonciateur dobře vystihuje to, že příjemce sdělení není 

v komunikační procesu jen  pasivním prvkem. Jednak proto, že má „sémiotickou 

svobodu“ , tzn. nemusí přijmout či pochopit autorovu preferovanou interpretaci a může 

sdělení interpretovat jinak, a jednak proto, že autor textu většinou buduje svůj text 

s ohledem na něj, a tak příjemce v podstatě ovlivňuje podobu textu (srov. např. rozdíl 

mezi odborným textem určeným odborníkům a populárně-naučným textem určeným 

laické veřejnosti).

V závislosti na publiku volí autor jazykové prostředky (neutrální vrstva jazyka 

v případě celostátních a tematicky nevyhraněných médií, větší míra odborných výrazů
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v médiích pro tematicky vymezené publikum, slang a hovorová vrstva jazyka 

v médiích určených teenagerům atp.) a syntaktickou složitost textu.

Z hlediska interpretace cizojazyčného textu v rámci učení cizím jazykům  je 

nutno dodat, že autor autentického mediálního textu počítá primárně se čtenářem, 

který je  nositelem užitého jazyka a disponuje jistými encyklopedickými znalostmi 

běžnými pro většinu uživatelů daného jazyka. V souladu s výše uvedenou terminologií 

bychom tak mohli považovat účastníky cizojazyčného vyučování za „neadresáty“ . Pro 

tuto skupinu je  četba cizojazyčného textu složitá, neboť je  pro ně mnohem těžší 

porozumět implicitní (nevyslovené, a tudíž podle autora adresátům všeobecně známé) 

složce textu.

Skupina uživatelů určitého média se nazývá publikum. „Publikum je soubor 

jedinců, kteří soustavně nebo příležitostně užívají média“ (Reifová a kolektiv, 2004, s. 

197). Kromě termínu publikum se můžeme setkat ještě s termínem auditorium, a to 

převážně v pracích z oblasti rétoriky.

Problematika publika je  jedním  ze základních témat mediálních studií. Mediální 

organizace musejí být v  současné době ostré mediální konkurence schopny své 

publikum dobře charakterizovat (aby ho mohly nabídnout inzerentům) a aby mu 

vycházely vstříc -  po stránce tematické a někdy i obsahové (u některých médií je  jasná 

snaha líbit se, utvrzovat čtenáře v jejich jistotách). Podrobněji se mediálním publikem 

zabývají ve své knize Média a společnost - Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace Jan Jirák a Barbara Kopplová (Jirák, Kopplová, 2003, s. 85-115). 

Publikem se zabývají z hlediska diachronního (připomínají vývojové fáze mediálního 

publika -  od elitního, přes masové, specializované až k publiku interaktivnímu), i 

synchronního (vydělují tři typy publika -  publikum určené mediálním produktem 

deníkem, filmem, publikum určené konkrétním typem mediálního produktu -  např. 

publikum motoristických časopisů a publikum určené sociodernografickými rysy -  

věkem, pohlavím, vzděláním, příjmem atp.).

Zkoumání publika (auditoria) je  rovněž velké téma rétoriky a teorie 

argumentace. Auditorium považují z a je d e n  z ústředních pojmů rétoriky také autoři
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klasické knihy o argumentaci Traité de l'argumentation - La nouvelle rhétorique 

Chaim Perelman a Lucie Olbrechtsová- Tytecová (Perelman, Tyteca, 1958). Rozlišují 

auditorium potenciální (tj. sám autor sdělení, který si v průběhu přípravy textu klade 

otázky), univerzální (ideální) a specifické (konkrétní). Tvůrce textu bere obvykle 

základní charakteristiky konkrétního publika (věkové složení, vzdělání, aktuální 

nálady) v potaz a s ohledem na ně svůj text vytváří.

Problematika publika je  také jedním  z hlavních témat mediální výchovy. 

Obzvláště u cizojazyčného mediálního textu je  potřeba studenty seznámit s tím, pro 

koho byl text primárně určen, pro jaké  publikum byl napsán. To je  důležité jak 

z hlediska obsahového (např. u textů určených politicky či názorově vyhraněnému 

publiku, např. krajně pravicovým či levicovým čtenářům, anarchistům apod. je  

nezbytné upozornit na cílového čtenáře), tak z hlediska jazykového (upozorňování na 

odchylky od jazykového standardu, např. v časopisech pro teenagery). S touto 

problematikou se studenti setkají j iž  v té části mediální výchovy, při které se 

seznamují s jednotlivými typy médií, s je jich obsahovou náplní. Problematika publika 

také úzce souvisí s výše zmíněným tématem encyklopedické kompetence. Autor totiž 

většinou ví, pro jaké publikum svůj text píše a nemusí tak uvádět v textu informace, o 

nichž se domnívá, že jsou  čtenáři známé.

Teoretik médií D. Mc Quail vyděluje ve své knize Úvod do teorie masové 

komunikace (1999, s. 320) dva základní typy publika:

1. publikum, které tvoří již  existující sociální skupina, kterou médium osloví 

(např. vědecká komunita, rybáři)

2. publikum iniciované, tzn. vytvořené médiem samotným (např. čtenáři určitého 

časopisu, diváci určité televize)

Dále je možné vydělovat publikum na základě teritoriálního, tematického, 

věkového, na základě politické příslušnosti, užitého nosiče (např. tisk, internet, 

televize, rádio).
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Zejména posledně jmenované kritérium -  užitý nosič -  je  v poslední době 

kritériem velmi důležitým. Obrovský rozmach elektronických médii totiž do značné 

míry způsobil proměnu tradičních rolí autora a publika. Čtenář elektronických médií 

má na rozdíl od čtenáře tištěných médií možnost prostřednictvím diskusních fór na text 

okamžitě reagovat a přebírat autorovu komunikační aktivitu.

Francouzské on-line verze deníků čtenáře velmi aktivně vybízejí k tomu, aby na 

články reagovali. Rozsáhlá a vesměs kultivovaná a zajímavá diskusní fóra probíhají 

např. v on-line verzi deníku Le Monde (www.lem onde.fr). U většiny článků j e  

otevřené diskusní fórum, do kterého mohou čtenáři přispět. (Průměrný počet reakcí na 

jeden článek bývá kolem padesáti příspěvků, může to být však i několik stovek 

reakcí). U některých článků je  přímo i výzva ke čtenářům (Réagissez à cet article). 

Každý den také probíhá mezi čtenáři on-line verze (čtenáři vstupující aktivně do 

procesu komunikace jsou zde nazýváni internauts) hlasování o nejzajímavější článek. 

Výsledky jsou k dispozici ostatním čtenářům. Časté jsou  i on-line rozhovory. On-line 

deníky také často vyzývají své čtenáře, aby si zakládali své „blogy“ , což jsou on-line 

noviny, kde každý může publikovat svůj článek, fotografie.

http://www.lemonde.fr


X. Příklad úloh:

>  Z názvů následujících novin a časopisů odhadněte, jakém u publiku jsou  

určené:

L ' Equipe (www.equipe.fr), La Tribune (www.tribune.fr), L ' Étudiant 

(www.letudiant.fr), Julie (www.juliemag.com), Le Journal de Viktor 

(http://www.recre-action.net/), Elle (ww'w.elle.fr)

>  Podívejte se na on-line stránky těchto novin a časopisů a vypište 

jazykové prostředky, které jsou pro cílové publikum daného periodika 

typické.

> Sledujte hlavní stránky celonárodních on-line deníků a tištěných 

deníků. V on-line denících jsou čtenáři často přímo oslovování a 

vyzýváni ke komunikaci. Jakou mají možnost vstupovat v jednotlivých 

on-line verzí do komunikace? Jsou pro ně otevřená diskusní fóra? Mají 

možnost zřizovat své blogy? Jak fungují? Mají čtenáři prostor pro 

vyjádření svých názorů i v tištěné verzi novin? Jak se liší jazyková 

stránka příspěvků v on-line verzích a v tištěných verzích novin?

http://www.equipe.fr
http://www.tribune.fr
http://www.letudiant.fr
http://www.juliemag.com
http://www.recre-action.net/


10. ŘEŠENÍ ÚLOH

I.

4) La Presse Q uotid ienne Régionale : 33 titres

zdroj: ARPEJ, www. spqr. fr/imaees/popup. jps

II.
V on-line deníku z první ukázky převažují zprávy ze zahraničí. Články nejsou 

rozřazené do rubrik. Z titulků článků si můžeme udělat poměrně přesnou představu o 

tématu textu. Titulky fungují jako stručné résumé článků (např. Larm ée israélienne 

penětre dans la colonie de Gadid) a důsledně se v nich užívá neutrální, citově 

nezabarvená, slovní zásoba. Podle těchto charakteristik mohou studenti odhadnout, že 

se jedná o deník Le Monde.

V on-line deníku z druhé ukázky jsou na hlavní stránce články explicitně 

přiřazené k rubrikám. Na první stránce převládají články z rubriky Société, navíc
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nejdůležitější zpráva z první stránky, která nese označení A la une..., spadá také do 

oblasti sociální tematiky (to poznáme hned z názvu rubriky Politique /  Éco-social). 

Tento výběr témat na první, nejdůležitější stránku deníku jasně ukazuje k tomu, že se 

jedná o deník Ľ  Humanité. (U ostatních deníků, které nejsou výrazně politicky či 

tematicky vyhraněné, nebývá rubrika Société zařazována na první stránku.) Pro tento 

deník je  typické užívání titulků, jejichž cílem není shrnutí tématu textu, ale spíše 

upoutání čtenářovy pozornosti (Les larmes de ľ  île aux fleurs, Beaux jours pour ľ  

intérim).

V on-line deníku ze třetí ukázky se první tři zprávy týkají papeže, navíc je  zde 

kromě rubriky France a Monde i rubrika Religion. Tento výběr zpráv na první stránku 

odpovídá deníku La Croix. O zaměření deníku vypovídají i názvy rubrik: parents et 

enfants, religion, spiritualité.

Kromě zpráv z náboženství a katolické církve bývají na první stránce 

uveřejňovány často také články se společenskou tematikou, obdobně jako  je  tomu u 

deníku L 'Humanité. Např. ve vydání z neděle 9. října 2005 jsou na první stránce 

následující titulky Célibataires, une solitude douce-amère, La grâce de ľ  âge. Studenti 

však většinou mohou tyto dva deníky od sebe dobře rozpoznat. Titulky deníku La 

Croix bývají věcnější, a ačkoli většinou nefungují jako résumé, uděláme si z nich 

alespoň základní představu o tématu. Oproti tomu titulky deníku Ľ  Humanité se často 

blíží titulkům bulvárního zpravodajství -  chtějí spíše zaujmout a pobavit nebo 

šokovat čtenáře, a ne je  informovat o obsahu textu (Quand les patrons détournent la 

psychologie). L'Humanité také velmi často používá jako titulku citaci z článku 

samého. (« Bush a marginalisé les scientifiques », Turquie : « On évite le pire », « Le 

mouvement antiguerre est en train de grandir », « Ne pas céder au star-system, c ’ est 

possible »).

V on-line deníku ze čtvrté ukázky převládají zprávy z oblasti ekonomiky. 

Studenti tak snadno poznají, že jde  o některý z ekonomických deníků. Ekonomické 

deníky La Tribune a Les Échos se od sebe neodlišují tematicky. V deníku La Tribune 

je však na rozdíl od deníku Les Echos u každého článku uveden název rubriky. Navíc
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striktně dodržuje každý den stejné řazení rubrik: A la une, Bourse, Économie, High- 

tech. V dané ukázce se tedy jedná o deník La Tribune.

III.

Titulky deníku Ľ  Humanitě patří ve velké většině k titulkům podněcující zájem 

(les titres incitatifs). K tomuto účelu v nich autoři využívají argotismů (rififi), 

neologismů (la femme-sandwich), odkazů na všeobecně známé texty (aux armes 

citoyens ?), citově zabarvených slov (la vorace pieuvre), nezvyklých slovních spojení 

(les chómeurs du peloton).

V článcích deníku ĽHumanité nechávají novináři ve velké míře zaznít ,Jiný 

hlas“ , využívají přímou řeč. (Velká míra přímé řeči je  typická především pro bulvární 

tisk. Naopak tisk určený elitnějšímu, vzdělanějšímu publiku využívá častěji 

reformulací či nepřímé řeči. Srov. Maingueneau, 1998, s. 127-133). Citace (většinou ty 

nápadité a originální, někdy však vytržené z kontextu) se pak velmi často používají i 

do titulků (« Un Etat guidé par la main de Dieu », « Plus que des prisonniers, ce sont 

des séquestrés »). Někdy je  celý titulek tvořen pouze citací, jindy novinář do titulku 

využívá z citace jen  určité slovo a zasazuje ho do vlastního textu {Liberté pour les « 

cinq de Miami »). Je-li v uvozovkách jen  určité slovo, nemusí jít jen o přímou řeč, ale 

do uvozovek se také dávají termíny, klišé, příp. argotismy, vulgarismy, regionalismy, 

neologismy, okazionalismy, cizí slova atp., tedy slova, od kterých si chce novinář 

udržet odstup a uvozovkami naznačuje, že stejně jako  v případě užití přímé řeči 

nepřijímá za úseky textu mezi uvozovkami zodpovědnost.

Titulky z deníku Le Monde tvoří většinou celá věta, která přináší informaci o 

obsahu článku a shrnuje to nejpodstatnější (Le FM l et la Banque mondiale effacent la 

dette des pays les plus pauvres). Kromě větných titulků se zde používají také titulky, 

v nichž chybí sloveso: První část titulku přináší obecnější informaci o tématu a 

přiřazuje text do kontextu textů jiných, k danému tématu již  napsaných, druhá část 

přináší informaci konkrétnější, týkající se nových faktů k j iž  známému tématu 

(.Affaire du PSG : un dirigeant de Nike entendu par la police). Titulky deníku Le 

Monde využívají neutrální vrstvu jazyka, titulky s funkcí podněcující zájem čtenářů se
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na první -  hlavní - stránce většinou neobjevují. (V těchto novinách se s nimi můžeme 

setkat nejčastěji v rubrikách přinášející komentáře k aktuálním událostem, většinou 

psané významnými osobnostmi politického a vědeckého života, které nepatří do 

redakce deníku.)

Deník Libération využívá především citátových titulků («Elle disait toujours 

que sa vie était nase») a titulků tvořených dvěma částmi spojenými dvojtečkou, o 

nichž jsem  se již  zmiňovala v souvislosti s deníkem Le Monde (Logement: à Paris, 

Verts et PS font chambre à part; Niger: la famine qui ne dit pas son nom).

Titulky z ukázky využívají neutrální vrstvy jazyka. Z některých je  téma zřejmé 

(Interpellations dans «la mouvance du GSPC» en région parisienne, Niger: la famine 

qui ne dit pas son nom, Logement: à Paris, Verts et PS font chambre à part, 

Transports garantis: les variations ď  Huchon), ale tyto titulky text neshrnují, 

nedozvíme se z nich nic nového o tématu, nemají shrnující funkci. Z dalších můžeme 

téma jen  tušit (La Pologne, terre sans gauche), z ostatních se téma textu odhadnout dá 

jen  těžko («Elle disait toujours que sa vie était nase», «Télévision sans frontières»: le 

raid libéral de Reding).

IV.

Signály výčtu :

Tout d'abord -  premièrement 

Ensuite -  deuxièmement -  en second lieu 

Enfin -  en dernier lieu 

Signály vedlejší promluvové linie :

En outre -  de plus - par ailleurs -  autre fa it (problème, solution)

Signály exemplifikace :

Voici un exemple -  par exemple -  c 'e s t  le cas -  ainsi -  d 'ailleurs 

Signály závěru textu :

Enfin -p o u r  en fin ir -  en dernier lieu -  dernier point -  pour conclure
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v .

Floriane Hamon, 18 ans. Catholique pratiquante, oecuménique et 
citoyenne, elle a pris part à Cologne aux prem ières Journées 
mondiales de la jeunesse du pontificat de Benoît XVI. On la rencontre 
devant 1' église Sainte-Agnès à Cologne, ville allemande qui accueille 
les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Comme des centaines de 
milliers de pèlerins, Floriane Hamon s' y est rendue le lendemain de 1' 
assassinat de frère Roger, fondateur de Taizé. Le curé de Sainte- 
Agnès ayant invité quatre frères de la communauté pour animer la 
paroisse pendant les JMJ, les pèlerins ont convergé vers 1' église 
lorsqu' ils ont appris la nouvelle. Certains ont simplement entendu 
parler de ce lieu mythique. Floriane Hamon y est passée il y a un an. 
On la retrouve quelques jours plus tard dans un café près de la 
cathédrale, noeud focal des JMJ. Elle boit un chocolat, ne fume pas. 
Après quatre jours de tourbillon «JMjiste», nuits courtes, alimentation 
aléatoire et interm inables trajets dans des trains au trafic bouleversé, 
elle a le teint frais, le cheveu brillant.

Libération, 22.8.2005, rubrika Portrait

Typ diskurzu

Novinový
(žurnalistický
diskurz)
(discours
journalistique)

Typ textu

První část (tzv. 
sekvence)
- text vyprávěcí 
(texte narratif) 
Druhá část
- text popisný 
{texte descriptif)

La guerre crédibilise Al-Qaeda. Le conflit irakien renforce la 
déterm ination des terroristes islamistes à agir contre I1 Occident.

Nous sommes tous confrontés à la menace terroriste. Elle peut 
frapper chacun d 'e n tre  nous, quelles que soient nos convictions. 
Pourtant, si chacun parmi nous ou parmi ceux qui nous sont chers 
peut être victime demain, nous divergeons sur les moyens de faire 
face à cette menace, présente pour longtemps. Sommes-nous 
attaqués pour ce que nous sommes ou pour ce que nous faisons ? Il 
est vrai que les terroristes éprouvent de la haine pour les sociétés 
démocratiques occidentales. Ils nous attaquent donc pour ce que nous 
sommes. Mais cela n' explique pas que le terrorism e se développe 
aujourd' hui.

Libération, 29.7. 2005, rubrika Débats & Opinions

Typ diskurzu

Novinový
(žurnalistický
diskurz)
(discours 
journalistique)

Typ textu

Úvahový text(ve 
francouzské 
terminologii 
texte
argumentatif)

URBAINE CHIC
En hommage à Gabrielle Chanel, à 1' esprit des années trente. 

Rigueur du large boîtier carré, contrastant avec les chiffres romains 
disposés en soleil... Dans sa version bracelet métal aux accents 
graphiques et épurés, la Mademoiselle se fait urbaine chic, unissant 
modernité et fém inité. Avec 1' or, les perles, les chaînes tressées de 
cuir, toute la richesse de 1' univers esthétique de Chanel.

Le Monde, 1. 5. 2005, rubrika inzerce

Typ diskurzu

Reklamní diskurz 
(v rámci 
diskurzu 
novinového) 
(discours de 
publicité)
Typ textu

Text popisný 
(texte descriptif)

Le multimédia en ligne
On désigne ainsi tous les programmes et services accessibles par 
l 'interm édiaire des réseaux, ces derniers étant constitués d ' un  
ensemble de matériels informatiques interconnectés. Il existe des 
réseaux locaux et des réseaux de grande distance. Le plus connu et le 
plus important est à l 'heure actuelle L 'In te rnet, immense réseau de 
réseaux qui relie des m illions d 'ord inateurs.

Le Multimédia, Didactique des langues étrangères, T. Lancien, Cle 
international, 1998, s. 90.

Typ diskurzu

Diskurz 
učebnicový 
(discours des 
manuels 
scolaires)
Typ textu

Výkladový (texte 
explicatif)
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Cílem deskriptívního textu je  popis reálné či fiktivní postavy, věci, děje nebo 

období. Popis může být objektivní, nebo subjektivní a statický (klíčovými výrazy jsou 

slovesa být a mít) (elle a le teint frais, le cheveu brillant), nebo dynamický (popis 

v časovém intervalu) (Elle boit un chocolat, ne fume pas.). Cílem popisu může být 

také srovnávání (klíčovými slovy jsou spojky comme, aussi, autant de/que, plus, 

moins, aussi ...que, en comparaison de, par rapport à).

Vyprávěcí text představuje průběh děje. Klíčovými výrazy jsou osobní slovesné 

tvary a časové údaje (jadis, autrefois, quelques jours plus tard, le lendemain).

Teorií a strukturou vyprávění se zabývá samostatný obor - naratologie. 

Základním dílem tohoto oboru je  dílo ruského folkloristy V. J. Proppa Morfologie 

pohádky (1928). Podrobně analyzoval desítky pohádek a zjistil, že všechny jsou 

založeny na omezeném počtu «h loubkových s truktur»  a ve všech vystupují stejné 

postavy. Tato teorie ovlivnila především francouzské strukturalisty (R. Barthes, G. 

Genctte, J. Kristevová, T. Todorov). Naratologie zkoumá hlavně různé kategorie 

vypravěčů (vševědoucí, vypravěč ztotožněný s postavou, vypravěč neosobní) a možné 

členění děje.

Cílem argumentativního textu je  prezentace a obhájení názoru. Vyznačuje se 

logickým uspořádáním jednotlivých složek a explicitním vyjádřením vztahů mezi nimi 

(příčina -  parce que, comme, puisque, en raison, grâce à, étant donné que, du fa it que, 

sous prétexte que, car, en effet, důsledek -  si bien que, de sorte que, tant et si bien que, 

alors, donc, c ’ est pourquoi, par conséquent, ainsi, odporovací vztah -  alors que, 

tandis que, au lieu de, contrairement à, mais, au contraire, en revanche, par contre, 

pnpustka -  bien que, quoique, même si, malgré, en dépit de, pourtant, cependant, 

néanmoins, toutefois, účel -  pour que, de peur que, afin que, podmínka -  si, pourvu 

que, au cas où).

Cílem výkladového postupu je  objasnění jevů. Převažují v něm substantiva a 

adjektiva, ze slovesných časů je  nejvíce zastoupený prézens, který vyjadřuje obecnou
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platnost výkladu. Součástí tohoto typu textu jsou četné intertextové odkazy na další 

zdroje a přesné citace.

VI.
FESTIVAL à Perpignan jusqu' au 12 septembre, 17e édition de Visa pour ľ  image 
Fondamentaux du photojournalisme
Le retour aux sources. Tel pourrait être le thème de cette 17e édition de Visa pour ľ  
image, le grand festival mondial du photojournalisme, qui se déroule à Perpignan jusqu' 
au 11 septembre. ..

Le Figaro, 23.8. 2005

Jedná se o recenzi na výstavu fotografií. Žánr recenze je  „shrnující zhodnocení 

a posudek, ... jenž  má za úkol především informovat a představit veřejnosti dílo 

(knihu, film rozhlasovou či televizní inscenaci, výstavu atd.) v hlavních rysech. ... 

Nemá příliš velký rozsah, a proto se soustřeďuje pouze na hodnocení výrazně 

kladných či záporných hodnot. Zároveň stručně představuje tvůrce, sleduje dílo od 

zrodu a zařazuje ho do kontextu další umělecké činnosti“ (Praktická encyklopedie 

žurnalistiky, 2002, s. 150).

Z definice žánru jasně vyplývá, že při četbě textu by studenti měli najít 

následující informace:

- informace o umělcích, kteří se na výstavě podílejí, a organizátorech

- hodnocení výstavy

- zasazení do kontextu (Koná se poprvé, nebo jde  o tradiční výstavu? Probíhá 

pouze na jednom  místě, nebo jde o putovní výstavu? Atp.)

Dále se v recenzi obvykle objevují praktické informace: doba trvání výstavy, místo, 

otvírací doba, případně informace o návštěvnosti výstavy.

Les Bleus font le travail
Pour le prem ier de ses douze matches qui doit la conduire à ľ  Euro 2005 en Serbie- 
Monténégro, ľ  équipe de France a facilement dom iné la Belgique (74-55).

Le Figaro, 23.8. 2005

Zprávy ze sportovní rubriky mají také poměrně ustálenou strukturu. Studenti 

mohou snadno odhadnout, které další informace může zpráva obsahovat (informace o 

průběhu hry -  průběžné výsledky, označení nej lepších hráčů a vyhlídky do 

budoucnosti -  další zápasy a kvalifikace, příp. výsledky dalších zápasů ze stejné
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kategorie, soutěže atd.). Hned při první rychlé četbě by měli být schopni na tyto otázky 

odpovědět.

Inondations meurtrières dans les Alpes
Des voitures submergées par les flots, mardi, dans un parking du village tyrolien de 
Pflach, à une centaine de kilomètres à I' ouest d 'Innsb ruck  (Autriche).
Depuis dimanche, des pluies diluviennes s' abattent sur les Alpes, du sud de I' Allemagne 
à la France en passant par I' Autriche et la Suisse....

Libération, 23.8. 2005

I tento typ zprávy přinášející informaci o povodních, záplavách a dalších 

událostech způsobených změnami poěasí obsahuje většinou stejné informace -  

indikaci místa a času, informace o obětech a škodách, případné evakuaci lidí 

z postižené oblasti, probíhajících záchranných a opravných pracích a většinou také 

předpověď počasí.

Poznámka. Při četbě mediálních textů je  vhodné se věnovat po určitou dobu 

pouze jednom u typu textů. Studenti si zvyknou na stále se opakující strukturu těchto 

textů a hlavně si rychle osvojí slovní zásobu, která se v nich ve velké míře opakuje. 

Výhodou tohoto postupu je, že se cvičí ve schopnosti odhadovat smysl textu. To, že 

budou vědět, které informace by v textu měli najít, j im  četbu textu usnadní. Tímto 

způsobem se narušuje lineární četba, která u studentů cizího jazyka ztroskotává ve 

chvíli, kdy student jedné  části textu nerozumí. Při výběrovém -  selektivním čtení, při 

němž se klade důraz na vyhledání podstatných informací, tento problém nenastává. 

Student může v četbě pokračovat, i když neporozumí všemu.

VII.

Roger Federer, le numéro un mondial, a remporté le tournoi Masters Sériés de 
Cincinnati en dom inant Andy Roddick 6/3 7/5 en finale Federer n' avait plus joué depuis 
son titre à W imbledon et confirme sa suprématie sur le circuit en s' adjugeant un 
neuvième titre cette année.

Roger Federer, tête de série n ° l,  retrouvera Andy Roddick, tête de série n°5 en finale du 
tournoi de Cincinnati. Ľ  Américain est sorti vainqueur de son duel de titans face à ľ  
Australien Lleyton Hewitt (6/4 7/6).

Amélie Mauresmo, troisième joueuse mondiale et numéro un française, n' a pas réussi à 
passer le cap des dem i-finales du tournoi de Toronto, battue par la Belge Justine Hénin-
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Hardenne, n° 5 au classement WTA. Elle s' est inclinée après trois manches accrochées 
(7/5 3/6 6/1).

Gaël Monfils, victorieux du Slovaque Karol Beck (6/3 7/6) lors du deuxième tour, est le 
dernier rescapé français sur les courts de Cincinnati. Mathieu, Santoro, Gasquet et Simon 
ont tous quitté I' Ohio ce mercredi tandis que les favoris de ce Masters Sériés ont souffert 
mais sont passés.

L1 Australien Michael Rogers, triple champion du monde du contre-la-montre, sera au 
départ de I' épreuve, dimanche. Rogers, septième I' an passé, sera la tête d' affiche du 
plateau avec le Suisse Fabian Cancellara et le détenteur du record de I' heure, le Tchèque 
Ondrej Sosenka.

Každý novinový žánr m á svou více či méně ustálenou, konvencionalizovanou 

strukturu, kompozici, své ustálené protagonisty, opakující se situace. U  sportovních 

zpráv je  kompozice poměrně ustálená a popisované situace se hodně opakují:

Protagonisté:

le numéro un mondial, troisième joueuse mondiale, victorieux, triple champion du 

monde, le détenteur du record de T heure, la tête ď  affiche, vainqueur

Opakující se situace:

a remporté le tournoi, confirme sa suprématie, est le dernier rescapé sur les courts, 

sera au départ de V épreuve, est sorti vainqueur, sont passés, en s' adjugeant un 

neuvième titre cette année

Informační jádro  výše uvedených zpráv je  v první větě. Ta přináší odpovědi na 

otázky Kdo? Kdo to je ?  Co se stalo? Další věty j iž  přinášejí vysvětlení nebo doplňující 

informace.

VIII.

Jde o novinový diskurz, argumentativní text, žánr komentáře. Hned z titulku 

poznáme, o čem článek bude -  o americké armádě (a její moci). Vzhledem k tomu, že
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se článek jm enuje  Rien au-dessus de V armée américaine a vyšel v levicově 

orientovaném francouzském deníku L'Humanité (a nikoli např. ve věstníku americké 

armády), můžeme očekávat, že titulek je myšlen ironicky. (Tomu odpovídá i 

pokračování textu - L ’ armée américaine peut-elle tout se permettre ? Visiblement, ses 

chefs ont déjà donné leur propre réponse avant même q u ’ on ait eu le temps ď  y  

répondre.) Článek začíná otázkou (L ’ armée américaine peut-elle tout se 

permettre?), na kterou však autor ještě  odpovídá dříve, než ji vůbec stačí položit -  a to 

titulkem. Jde však o odpověď ironickou, ve skutečnosti na tuto otázku nebyl čas 

skutečně odpovědět, jak  se dozvídáme z další -  třetí- věty ( Visiblement, ses chefs ont 

déjà donné leur propre réponse avant même q u ’ on ait eu le temps ď  y  répondre.) 

Navíc modálním adjektivem -  visiblement -  naznačuje, že se o tomto tvrzení nedá 

pochybovat -  neboť je  očividné. V další větě

L ’ armée des Etats-Unis est juge et partie, omnipotente et omniprésente, si V on 

en croit le déroulement de V enquête sur la mort ď  un cousin de V ambassadeur ď  

Irak à V ONU, Samir Al Soumaydaï, survenue en juin dernier lors ď  une opération 

des marines.

je  platnost první části souvětí podmíněna druhou větou (si l'on en croit le 

déroulement de V enquête). V další části textu, ve včte

Bref V armée US déraille, mais personne ď  autre q u ’ elle pour enquêter, puis 

pour juger V affaire.

je  však vysvětleno, proč průběhu vyšetřování věřit nemůžeme, a tudíž proč 

neplatí hypotéza, že

L ’ armée des Etats-Unis est juge et partie, omnipotente et omniprésente.

V další části uvádí autor citaci,

« A l '  issue de / ’ enquête, un rapport sera remis au commandement pour 

examen et afin de prendre une décision appropriée », indique le communiqué. 

s níž však nesouhlasí (a užívá odporovací spojku mais)

Mais au fait, les Irakiens, l ’ ONU n ’ ont-ils pas leur mot à dire ?

Poslední větu můžeme chápat také jaké odpověď na otázku z úvodu (L ’ armée 

américaine peut-elle tout se permettre ?)
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Maintenant que la police anglaise peut, sur un coup de tête, tuer dans le métro un 

pauvre Brésilien innocent, maintenant que ľ  armée américaine peut refroidir le 

cousin ď  un ambassadeur en toute impunité, que nous reste-t-il ?

Text končí opět otázkou, autor v ní využívá zájmena nous, které označuje jak 

autora, tak čtenáře a staví je do opozice k třetí osobě ( ľ  armée américaine).

Text je napsán v režimu osoby, autor používá zájmen nous -  on, do této 

slovesné osoby zahrnuje jak sebe, tak čtenáře, čímž vyjadřuje, že on i čtenář mají jistě 

stejné názory, postoje:

si l ’ on en croit le déroulement de l ’ enquête 

avant même qu ’ on ait eu le temps d ' y  répondre 

que nous reste-t-il

K indexikálním výrazům patří: 

juin dernier, on, nous, maintenant, hier

Hodnotící postoj autora se projevuje:

- užitím hodnotícím substantiv: 

coup de tête, impunité

- užitím hodnotících adjektiv:

omnipotente, omniprésente, laconique, innocent, plus puissant

- užitím slovesa s negativním citovým zabarvením: 

déraille

- užitím modálního adverbia 

visiblement

IX. Bercy  je pařížský palác, v němž v současné době sídlí francouzské Ministerstvo 

financí.
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f ...... ........
Ex. L'Elysée La Présidence de la République (prezidentská kancelář)

Matignon Les Services dit Premier Ministre (úřadpremiéra)

La place Beauveau Le Ministère de 1 ’ Intérieur (ministerstvo vnitra)

La rue de Valois Le Ministère de la culture (ministerstvo kultury)

Le 36 (quai des Orfèvres) La Police judiciaire (policie)

Le Palais Bourbon L ' Assemblée nationale (Národní shromáždění)

Le Palais Brogniart La Bourse (Burza)

Le Palais du Luxembourg Le Sénat (Senát)

Le Quai d'Orsay Le Ministère des Affaires étrangères (ministerstvo 

zahraničí)

La Maison Blanche La Présidence des Etats-Unis (prezidentský úřad USA)

La vieille dame du quai Conti L Académie française (Francouzská akademie)
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11. Z Á V Ě R Y :

V první části své práce (1. až 5. kapitola) jsem se věnovala charakteristice 

předmětu mediální výchovy z hlediska jazykového vzdělávání. K tématu jsem 

přistoupila jak  z hlediska diachronního, kdy mediální výchovu chápu jako předmět, 

který navazuje v mnoha ohledech na předchozí metody didaktiky cizích jazyků, tak 

z hlediska synchronního -  popsána byla její koncepce a hlavní témata ve Francii a 

v České republice.

V Úvodu jsem  vysvětlila kromě základních pojmů užívaných v této práci i 

hlavní důvody výběru tématu své disertační práce. K těm patří především to, že se díky 

vystudované kombinaci český jazyk -  francouzský jazyk zajímám o témata, jež  tyto 

předměty propojují. A právě mediální výchova, jmenovitě její jazyková část, je  

lakovým tématem par excellence. Je totiž potřeba s ní začít ve výuce jazyka 

mateřského, a pak přenést dovednosti získané při této výuce do výuky jazyků cizích. 

Prostudování francouzské odborné literatury věnované tématu mediálních textů a 

seznámení s učebnicemi mediální výchovy, jichž je  ve Francii velké množství, 

prokázalo, že české prostředí se má v této oblasti čím inspirovat v zájmu dosažení cílů 

vytyčených preskriptivními pedagogickými dokumenty, především Rámcovými 

vzdělávacími programy.

V druhé kapitole Čtení textu a využívání autentických materiálů ve vývoji 

didaktiky cizích jazyků, zejména ve francouzském a českém školství jsem  se zabývala 

metodami užívanými při výuce cizích jazyků. Výukové metody jsem  zkoumala 

především z hlediska dvou faktorů, které jsou  pro moji práci, v níž se zabývám 

především receptivní stránkou mediální výchovy (tedy četbou mediálních textů), 

nejdůležitější. Prvním faktorem je  pojetí četby textů, druhým faktorem je  užívání 

autentických materiálů. Z hlediska studovaného tématu jsem  dospěla k tomu, že 

mediální výchova je  přirozeným pokračováním a rozvinutím některých postupů, které 

se ve výuce využívaly j iž  dříve.
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Na základě analýzy principů výukových metod jsem  došla k závěru, že velký 

vliv na dnešní pojetí četby mediálního textu má především metoda přímá, která 

propagovala globální přístup ke smyslu textu. Hlavním cílem čtení mediálních textů 

totiž není doslovné porozumění textům, ale pochopení smyslu textu jako celku, např. 

s pomocí kontextového odhadu. Další metodou, v níž lze najít inspiraci pro dnešní 

receptivní složku mediální výchovy, je  Hrušková metoda zprostředkovací. Její 

propagátor doporučuje seznámit studenty před četbou textu s věcnými informacemi 

týkajícími se jeho  tématu. Tento postup je  přínosný i pro četbu cizojazyčného 

mediálního textu. Hruška doporučuje, aby s tématem seznámil studenty učitel. Dnes 

však při mediální výchově si informace k tématu mohou studenti rychle vyhledat 

přímo při hodině prostřednictvím internetu -  a to jak  v jazyce mateřském, tak cizím.

Zásadní význam pro mediální výchovu vidím ale hlavně v kognitivní a 

komunikativní metodě. Ty totiž jednak propagují při výuce cizích jazyků principy, 

které se v podstatě shodují s dnešními principy receptivní složky mediální výchovy -  

hledání celkového smyslu textu, práce s predikcí, tj. s očekáváním čtenáře, předvídání 

struktury a řazení informací, jednak kladou důraz na práci s autentickými texty, tj. 

takovými, které nebyly vytvořeny pro účely výuky.

Navíc v dnešním pojetí komunikativně zaměřeného vyučování se upozorňuje na 

přenos strategií z jazyka mateřského do jazyka cizího. A právě tento poznatek je  pro 

moji práci velmi důležitý. Naučí-li se totiž student dobře číst mediální text a rozumět 

jeho struktuře v jazyce mateřském, bude se mu pak dobře číst text v jazyce cizím. 

Neboť právě mediální texty mají ustálenou strukturu a používají často obdobné 

postupy (např. v českém i francouzském tisku najdeme stejné metafory a stereotypy, 

stejná přirovnání a klišé).

Ve třetí kapitole jsem  uvedla výsledky svého studia učebnic, programů mediální 

výchovy a webových stránek věnovaných této problematice a vyjmenovávám hlavní 

témata mediální výchovy, ke kterým jsem  na tomto základě dospěla. K nim patří 

mediální sccna a mediální instituce, typy médií a mediálních technologií, sémiotická
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stránka mediálních textů, příjemci mediálních sdělení, jazyková stránka mediálních 

textů, mediální reprezentace (zobrazování) reality a média a reklama.

Ve čtvrté kapitole jsem  mapovala historii a současnost mediální výchovy ve 

Francii. Za důležitou část této kapitoly pokládám přehled jednotlivých témat mediální 

výchovy a jejich seřazení podle toho, ve kterém ročníku francouzské školy se 

probírají. V další části kapitoly jsem  si všímala toho, jak  jsou na výuku mediální 

výchovy připravováni sami francouzští učitelé. Tato příprava probíhá podle mých 

zjištění především formou stáží a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání učitelů, 

které v oblasti mediální výchovy pořádá především francouzská organizace při 

Ministerstvu školství Clemi (často ve spolupráci s novináři). Z číselných údajů v této 

kapitole vyplývá, že se jedná o významné projekty, kterých se účastní velké množství 

učitelů a studentů na straně jedné, ale i zástupců médií na straně druhé. Velká účast 

samotných médií na těchto projektech pak zřetelně svědčí o tom, že na mediální 

vzdělanosti studentů nemá zájem jen  učitelská, ale i novinářská veřejnost.

V páté kapitole jsem  analyzovala pojetí mediální výchovy v České republice. 

Mediální výchova je  podle Rámcových vzdělávacích programů pro základní i 

gymnaziální vzdělávání průřezové téma prolínající se dalšími předměty -  zejména 

mateřským a cizím jazykem , dějepisem, občanskou výchovou, výtvarnou výchovou. 

Pro účely mé práce mě ale nejvíce zajímala programová náplň jazykové části mediální 

výchovy, speciálně oblast receptivních činností. K tematickým okruhům z této oblasti 

patří podle Rámcových vzdělávacích programů především kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním 

sdělením, opakované užívání prostředků), interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality (identifikace mediálních stereotypů), stavba mediálních sdělení (pravidelnosti 

v uspořádání mediálních textů), vnímání autora mediálních sdělení, vliv médií ve 

společnosti.

Pro výše zmíněná témata je  sice rozpracovaná podrobná koncepce 

v Rámcových vzdělávacích programech, avšak prozatím dle mých zjištění chybějí
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učebnice mediální výchovy, které by přinášely jak  teoretický výklad problematiky, tak 

nabízely možná cvičení s klíčem. Navíc je  problematika mediálni výchovy prozatím i 

stranou zájmu českých didaktických časopisu.

V podkapitole 5. 3 Mediální výchova v přípravě učitelů uvádím zjištění, že pro 

oblast vzdělávání učitelů mediální výchovy j iž  několik projektů existuje, tento předmět 

se začíná vyučovat i formou volitelných seminářů na pedagogických fakultách (např. 

v Praze a Ostravě). Jako volitelný předmět si mediální výchovu mohou zvolit i žáci a 

studenti některých základních škol a gymnázií. Z anotací těchto předmětů ale vyplývá, 

že v převážné většině jde  o předmět zaměřený na rozvíjení produktivních schopností, 

tedy na předmět, ve kterém se studenti učí, jak  přispívat do školního časopisu. Zcela se 

ale ztotožňuji s názorem některých mediálních odborníků (např. J. Jiráka a K. 

Šebesty), že důležitost mediální výchovy spočívá zejména v rozvíjení receptivních 

dovedností. Psaním do novin se totiž bude zabývat jen malá část studentů, ale naopak 

všichni studenti budou příjemci mediálních sdělení, budou se muset orientovat 

v mediální nabídce, vybírat si z ní, čelit mediálním tlakům a manipulacím. Pokládám 

za podstatné upozornit na tento problém v okamžiku, kdy se mediální výchova 

objevuje v pedagogické dokumentaci jako důležitá součást vzdělávacích programů, ale 

koncepce vzdělávání učitelů a zpracování pomůcek bude teprve hledat svoji podobu.

V druhé části své práce Četba a analýza publicistického textu v přípravě učitelů 

cizích jazyků -  příspěvek didaktiky francouzštiny k pojetí a realizaci mediální výchovy 

v českém školství jsem  navrhla realizaci několika témat mediální výchovy. Práci 

s mediálním textem jsem  rozdělila do tří etap: před četbou textu, přelétnutí textu a 

četba a analýza textu.

Ve fázi před četbou textu (je obsahem sedmé kapitoly) považuji za důležité 

seznámit studenty s médiem, ve kterém text vznikl. Studium textu nevytrženého ze 

souvislostí, zasazeného do kontextu svého vzniku považuji totiž za jeden z hlavních 

přínosů mediální výchovy. Domnívám se, že interpretaci textu do značné míry ovlivní 

znalost média, konkrétně znalost jeho  ideového zázemí (je médium spojené s nějakou
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politickou stranou, orientací?), nákladu (jde o celostátní, regionální, nebo lokální 

tisk?), cílové skupiny. (Charakteristika jednotlivých médií je  ostatně jedním 

z nejdůležitějších témat mediální výchovy, jež  se vyskytuje ve všech programech a 

učebnicích tohoto předmětu.) Před samotnou četbou textu také doporučuji upozornit 

studenty na to, na kterém místě je analyzovaný text v médiu umístěn, což souvisí 

s důležitostí, která je  jeho tématu přikládána, a ve které rubrice, což umožní přiřazení 

textu k určité tematické oblasti.

Druhá fáze -  přelétnutí textu -  je  fází, kterou považuji pro četbu mediálního 

textu za obzvláště příznačnou. Mediální texty se totiž čtou většinou jiným  způsobem, 

než jakým  se čtou texty např. beletristické nebo naučné. Čtenář noviny nejprve 

přelétne zrakem a vybírá si články na základě titulků, tučně zvýrazněného začátku, 

příp. fotografií, obrázků. Za stěžejní aktivity této fáze, jíž  jsem se věnovala v osmé 

kapitole, považuji jednak práci s odhadem obsahu článku (na základě paratextu -  

titulků, mezititulků, názvů rubrik, doprovodných fotografií, popisků) a jednak rychlou 

orientaci ve struktuře článku a vyhledání základních informací v textu (na základě 

znalosti obvyklé struktury článků, textových orientátorů signalizujících začátek a 

konec textu, výčet, přechod k vedlejší promluvové linii, k exemplifikaci).

Jak jsem  si ověřila sama při výuce, toto nelineární čtení představuje u 

cizojazyčných textů velkou výhodu. Studenti jsou totiž při této metodě vedeni 

k hledání globálního smyslu textu. Začnou-li pak podrobnou (lineární) četbu textu již 

se znalostí tématu a s představou o tom, jak  se text bude pravděpodobně vyvíjet a jaké 

bude obsahovat prvky, čte se jim  text mnohem lépe a jsou schopni odhadovat i jeho 

smysl. Díky tomuto přístupu mohou číst cizojazyčné mediální texty i žáci a studenti 

začínající se studiem cizího jazyka, pro něž je  jinak četba tohoto typu textu velmi 

obtížná a při lineárním čtení s překladem i zdlouhavá a nezajímavá.

V deváté kapitole jsem  se věnovala již  samotné četbě a analýze mediálního 

textu. Možností, jak  analyzovat mediální text po jeho přečtení je  celá řada. Vybrala 

jsem  si do své práce tři postupy, jež  považuji v souladu s obsahovou náplní mediální
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výchovy za velmi podstatné -  typologii textu, encyklopedickou kompetenci a adresáta 

textu.

Typologií textů je  celá řada. Pro účely interpretace mediálních textů, 

v návaznosti na typologie, které studenti znají z hodin mateřského jazyka, a v souladu 

s francouzskými učebnicemi mediální výchovy, se mi jako nejvhodnější jevily 

typologie, v nichž studenti rozeznávají typ diskurzu a typ textu, jednotlivé novinové 

žánry, komunikační typologie založené na jazykových funkcích (referenční, 

expresivní, konativní, poetické, kontaktové a metajazykové). Typologii textu rozhodně 

nechápu jako  samoúčelnou práci, ale jako  fázi analýzy, díky níž je  možné probrat řadu 

konkrétních témat mediální výchovy (zmíněných v první části mé disertační práce): 

seznámení s novinovými žánry, poznání jejich pravidelností, rozlišení informace a 

komentáře, oslovování čtenáře, potlačení či zdůraznění subjektu autora.

V podkapitole 9. 2 Encyklopedická kompetence jsem  se věnovala kompetenci, 

kterou je  při jazykové části mediální výchovy potřeba soustavně rozvíjet. Při četbě 

mediálních textů se studenty jsem  si mnohokráte ověřila, že pro pochopení mediálního 

textu je  stejně nezbytná jako kompetence jazyková. Encyklopedická kompetence 

zahrnuje znalosti a vědomosti o určitém tématu. V souvislosti s encyklopedickou 

kompetencí jsem  dospěla k tomu, že nosným konceptem je  především koncept skriptů, 

rámců a scénářů, s nímž se běžně pracuje jak  v analýze diskurzu, tak je  dobře 

využitelný i při výuce.

Za důležitý krok při analýze mediálního textu považuji v této souvislosti hlavně 

tzv. etapu dokumentace, při níž si žáci a studenti rozšiřují svoji encyklopedickou 

kompetenci vyhledáváním informací ke čtenému tématu. Tato práce má také povahu 

značně interdisciplinární -  prohlubuje a opakuje totiž znalosti z jiných předmětů 

(zejména těch společenskovědních), ale také učí žáky a studenty efektivně vyhledávat 

nové informace a pracovat s internetem. (Domnívám se, že v rámci této části mediální 

výchovy bude potřeba seznámit žáky a studenty rovněž s s internetovými vyhledavači 

a kvalitními on-line materiály vytvořenými pro účely mediální výchovy. V tomto
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ohledu je  pak možné propojení se školními předměty zaměřenými na výuku 

informačních technologií.)

Mediální výchově by se pak měla přizpůsobit i výuka reálií, do níž by bylo 

potřeba více zapojit kromě tradičních témat i témata aktuální (politická scéna, 

ekonomika, sociální tematika), která bývají pravidelně námětem novinových textů.

V podkapitole 9. 2 Adresát sdělení, publikum  jsem  se nejprve věnovala 

vymezení termínů adresát -  neadresát -  posluchač -  čtenář -  publikum -  auditorium. 

Tato podkapitola je  opět přímo inspirovaná jedním z nejčastčji objevujících se témat 

mediální výchovy -  příjemci mediálních sdělení. Za nejpodstatnější problematiku 

považuji typologii publika a odhadování cílové skupiny médií a také otázku toho, jak  

je  publikum v médiích reflektováno (např. tím, že jsou zveřejňovány výzkumy 

veřejného mínění) a jaký je  mu dán prostor (diskusní fóra, blogy).

Zatímco v první části své práce konstatuji, že v českém prostředí budou 

konkrétní příručky a učebnice mediální výchovy teprve vznikat, ve druhé části práce 

jsem  se pokusila nalézt realizaci alespoň nepatrného zlomku témat mediální výchovy.

V této práci bych chtěla v budoucnu pokračovat a stávající okruhy rozšířit o 

problematiku stereotypů a argumentace používané v tisku.

Při psaní druhé části práce jsem  si stále více uvědomovala, jak je  problematika 

mediální výchovy široká a že napsat dobrou komplexní učebnici tohoto předmětu, 

navíc pro jednotlivé jazyky (např. mediální výchovy pro studenty francouzštiny) bude 

úkol přetěžký, který bude vyžadovat spolupráci odborníků z více oblastí. Než však tyto 

učebnice vzniknou a budou dobře dostupné, mohou se učitelé jazyků inspirovat 

v jednotlivých tématech učebnicemi zahraničními, např. francouzskými. Ostatně 

problematika analýzy mediálních textů, byť většinou nikoliv z hlediska didaktického, 

je  podrobně zpracována i v české jazykovědě.
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Résumé

Mots-clefs :

Éducation aux médias, didactique des langues, français langue étrangère, méthodes 

d’enseignement/apprentissage des langues, approche globale des textes, lecture, 

analyse du discours, médias.

Dans le premier chapitre (L’introduction), j ’explique les termes essentiels 

utilisés dans ce travail et j ’éclaircie le sujet de ce projet de recherche. Cette thèse, qui 

relève de la didactique des langues et de la linguistique, consiste à étudier une des 

matières scolaires - l’éducation aux médias - du point de vue de l’enseignement des 

langues, tout particulièrement du français langue étrangère (FLE).

De nos jours, d’après le Programme d’enseignement de cadre de la République 

tchèque (Rámcový vzdělávací program), cette matière commence lentement à être 

introduite, dans les écoles primaires et secondaires tchèques. En dépit de certaines 

initiatives et déclarations remarquées au niveau des décideurs et des chercheurs, les 

manuels pour l'éducation aux médias manquent encore dans notre pays et les 

enseignants ne sont pas suffisamment formés pour cette matière. De plus, l’éducation 

aux médias devrait être incorporée dans l’enseignement de la langue maternelle aussi 

bien qu’étrangère. Mais, si le processus de l’élaboration des manuels pour l’éducation 

aux médias dans le cadre de la langue maternelle se développe, la réalisation des 

ouvrages pour l’éducation aux médias dans les langues étrangères n’ a pas été 

entreprise. C’est pourquoi, je propose ici, concrètement pour les besoins de 

l’enseignement de l’éducation aux médias dans le cadre du français langue étrangère, 

une source d’inspiration : les manuels français de l’éducation aux médias et la 

conception française de cette matière scolaire.

La rétrospective menée, dans le second chapitre, sur la place et le rôle de la 

lecture des textes dans les différentes méthodes de l’enseignement/apprentissage des 

langues, notamment en France et en République tchèque, permet de constater que 

l’éducation aux médias peut puiser son inspiration dans plusieurs méthodes,
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particulièrement dans les méthodes directes, cognitives et communicatives. Ces 

méthodes recommandent une approche globale des textes qui consiste à briser la 

linéarité du discours pour amener, dans un premier temps, les apprenants à trouver des 

indices textuels leur permettant d’une part, de faire des prévisions sur la structure du 

texte et de formuler des hypothèses sur son sens, d’autre part, de vérifier, dans le texte 

lui-même, ces mêmes hypothèses de prévision.

Le troisième chapitre fait le tour des sujets principaux de l’éducation aux 

médias -  la scène médiatique, les institutions médiatiques, les types de médias, la 

sémiotique des textes médiatiques, l’analyse linguistique des textes médiatiques, les 

destinataires de ces textes, les représentations médiatiques de la réalité et enfin les 

médias et la publicité.

Le chapitre quatre retrace l’éducation aux médias en France -  son évolution, sa 

place dans les programmes scolaires ainsi que le système de formation des 

enseignants dans ce domaine. La formation à la connaissance, à 1' utilisation des 

médias en classe et le développement des programmes d'éducation aux médias est la 

mission prioritaire du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 

(CLEMI) au sein du Ministère de 1' Education nationale français. J’expose ses projets 

actuels en mettant l’accent sur les outils pédagogiques (les fiches et les dossiers 

thématiques) accessibles sur l’Internet, qui peuvent être utilisés aussi par les 

enseignants tchèques du FLE.

Dans le chapitre suivant, je me concentre sur ces mêmes questions, mais cette 

fois, je soumets à l'analyse la situation de l’éducation aux médias en République 

tchèque. Je m’occupe tout particulièrement de la définition de l’éducation aux médias 

suivant le Programme d’enseignement de cadre, où cette matière est conçue (de même 

qu’en France) comme un sujet transversal, c’est-à-dire qu’elle doit être enseignée dans 

le cadre d'autres matières scolaires (les langues, l’éducation civique, l’histoire, etc.). 

J’examine aussi la question de la formation des enseignants et je présente les 

programmes lancés récemment.
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La deuxième partie de la thèse (chapitre 6 - 9 )  comporte des exemples concrets 

des activités de l’éducation aux médias proposées pour un cours de la formation des 

enseignants du FLE. Je propose trois étapes de la lecture des textes médiatiques : avant 

la lecture, la lecture rapide et la lecture plus détaillée (voir les trois chapitres suivants).

Le septième chapitre est consacré à l’étape avant la lecture des textes 

médiatiques. Cette étape comprend l’analyse du contexte de l’article analysé -  le 

médium dans lequel l’article est publié (sa caractéristique, son orientation, ses 

destinataires), l’endroit où il est publié (les rubriques), l’importance qui lui est donnée. 

Suivant dans cet ordre d'idées, les théories de l’analyse du discours qui constitue le 

cadre théorique des analyses présentées, je soutiens l'idée qu’il ne faut pas séparer le 

contenu du discours de son médium, de ses conditions matérielles et institutionnelles.

Le chapitre huit décrit l’étape de la lecture rapide (« un survol du texte »). 

Cette étape permet d’anticiper des hypothèses concernant le contenu du texte. Elle 

consiste en une suite d’opérations de repérage des éléments essentiels pour la 

reconstruction de la signification globale du texte. Nous analysons le texte à partir du 

paratexte (l’ensemble des énoncés qui entourent le texte: titres, sous-titres, 

iconographie), des articulateurs logiques, chronologiques et ceux de l’organisation du 

discours. Il s’ agit donc, au cours de cette phase, de faire connaissance avec le texte. 

Par exemple, le titre peut éclairer le contenu du texte, l’étude des articulateurs permet 

d’ observer la disposition générale du texte (l’introduction, la conclusion, etc,).

Le chapitre neuf aborde, enfin, la phase de la lecture plus détaillée qui est liée à 

l’analyse du texte. Je réfléchis notamment sur les sujets des typologies des textes, de la 

compétence encyclopédique et des destinataires des textes (la typologie du public, le 

reflet des lecteurs dans les journaux -  les sondages, les forum de discussions) . En ce 

qui concerne les typologies des textes, il existe des typologies de différentes sortes. 

Les typologies les plus pertinentes pour l’éducation aux médias et qui peuvent 

faciliter la compréhension des messages, sont avant tout les typologies des fonctions
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du langage. On y classe les discours sur la base d’une fonction prédominante 

(référentielle, émotive, conative, phatique, métalinguistique, poétique). Exemple, dans 

les textes dominés par la fonction conative (tracts publicitaires, articles journalistiques 

apportant le point de vue personnel du rédacteur), l’auteur s’efforce d’influencer son 

lecteur, de le convaincre, par contre, dans les brèves ou les dépêches, la fonction 

référentielle dominera.

Pour une bonne appréhension du texte, il faut avoir bienc sûr une maîtrise 

suffisante de la langue considérée. En outre, il faut disposer d’un nombre considérable 

de connaissances sur le monde, une compétence encyclopédique. Le développement 

de cette compétence est primordial pendant la lecture des textes médiatiques, car ceux- 

ci sont souvent remplis de références aux savoirs culturels et sociaux d’un groupe des 

lecteurs présumés. Ce fait implique des conséquences importantes pour les contenus de 

l'enseignement des langues au niveau de la « civilisation ».

Dans cet ordre d’idées, je soutiens l'opinion que la lecture attentive du texte 

doit contenir aussi une phase de recherche des informations, se rapportant au sujet de 

l’article lu. Cet élargissement de la connaissance encyclopédique est, de nos jours, 

facilitée par la lecture des articles de journaux sur l’Internet, les étudiants peuvent ainsi 

immédiatement procéder à la recherche des renseignements sur ce qui leur manque 

pour une meilleure compréhension du texte.

La confrontation des buts et des contenus de l'éducation aux médias avec ceux 

de l'enseignement/apprentissage des langues étrangères (du FLE dans le milieu 

tchèque) peut servir d’inspiration pour le développement futur des deux disciplines 

mentionnées.
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SUMMARY

LANGUAGE-ORIENTED MEDIA EDUCATION BASED ON THE 

TEACHING OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE

The aim o f  the thesis is to elaborate the methods o f  education o f  future teachers 

in the field o f  reception and analysis o f  media texts (especially o f  the printed media). 

Even if the school subject media education in the Czech republic has been newly 

introduced (as well as frequently discussed), the present topic did not find a due place 

in the curricula at the faculties o f  education (preparing the teachers for secondary 

schools, in particular for grammar schools).

The media education may be considered either as a particular school subject or 

as a component o f  relative school subjects, e. g. o f  mother or foreign language 

teaching, civics, history etc. Its contents includes a large scale o f  topics -  media 

institutions, functioning o f  media channels and media market, critical reading o f  media 

texts, analysis o f  the forms o f  media manipulation and stereotypes, publicity etc. It is 

mostly this interdisciplinary approach which situates the media education within the 

wider picture o f  a rather complex study o f  language acquisition.

The thesis provides a critical survey o f  the process o f  preparing curricula in 

which various aspects o f  media education are incorporated. The author's view is 

preponderantly language-oriented, with the accent on Czech -  French comparative 

approach. In comparison with the scarsity o f  the Czech references the teaching o f  

media education in France emerged in the late 1970s, consequently its experience has 

been documented by a plethora o f  various teaching materials, textbooks, papers, 

research reports etc. It is only natural that a majority o f  French documents is based on 

French media and French media situation, but it also includes the works paying 

attention to the role o f  media education as a means o f  teaching English, German, 

Spanish etc.

The thesis includes two framing chapters (Introduction and Conclusions), two 

main parts subdivided in nine chapters and Bibliographical survey. Theoretical 

insights into the problems o f  media education are complemented by the solutions o f
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some selected praclical tasks representing the procedures o f  foreign language teaching.

The chapters o f  the Section I (Media education from the point o f  view o f 

language teaching) provide an overview o f  the methods o f  text reception in foreign 

language teaching (chapter 2), o f  the main fields o f  media education (chapter 3), o f  the 

situation o f  media education in France (chapter 4) as well as in the Czech republic 

(chapter 5).

Section II ( The role o f  reception and analysis o f  the media texts in the process 

o f  education o f  teachers o f  foreign languages - an impetus o f  didactics o f  French as a 

foreign language for the conception and practical solution o f  media education within 

the Czech school system) concentrates on various aspects o f  speech reception and 

advocates the critical awareness with students o f  pedagogical discourses and didactic 

means. In this section the thesis elaborates the notions o f  text and context, o f  the 

typology o f  texts and genres, o f  lingual and communicative competence etc. and gives 

some illustrative examples addressed to teachers for their practical excercises.
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PŘÍLOHY

Příloha č. I -  Ukázka webových stránek francouzské organizace Clemi



Bienvenue sur le 
$  web du CLEMI...

CLE AA I
Centre de Liaison de l'Enseignement et des Moyens d'information

Au sein du ministère de l'Education français, un centre chargé de concevoir 
et de développer des programmes d'éducation aux médias

A U  S O M M A I R E . . .
w Quoi de neuf ?

v Médias scolaires 
et lycéens

4  Dans les classes

* Semaine 
de la presse

^ Le programme fax ! 

w Se former

# En liaison 
avec les médias

a  Nos publications : 
le catalogue

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 
à la semaine de la Presse

Découvrez le CLEMI
• Equipe nationale
• Equipes régionales

CLEMI - Ministère de l'Education nationale - Centre associé au CNDP 
391 bis, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - FRANCE 
Tel : 33 01 53 68 71 00 - Fax : 33 01 42 50 16 82 

CLËTvu Informations : clemi@clemi.org

• Rechercher
• Plan du site ]

mailto:clemi@clemi.org


LES ACTIVITES DANS LES CLASSES

• Les actions prévues dans les 
académ ies en 2006: prenez contact 
directement avec le coordonnateur 
académique

* Des tém oignages d 'enseignants une 
trentaine de comptes rendus de 
travaux réalisés avec les élèves

• Les rapports des années précédentes
• Les activités réalisées en 2000, en 
1999. en 1998

LES JEUNES ET LES MEDIAS: 
ENQUÊTES

»"Les jeunes et la presse", sondage 
BVA pour Graines de citoyens (fév
2004)
• "Degré de pratique et d 'usage des 
oeuvres audiovisuelles dans les 
établissements scolaires et les IUFM f 
rapport Ipsos/M inistère de la Jeunesse, 
de l'Education nationale et de la 
Recherche (mars 2004)
• A la Documentation française: 
rapport Kriegel (sur la violence à la 
télévision), rapport Brisset (sur les 
enfants face aux images et aux 
messages violents).
• "Connaître les jeunes de 11-20 ans" 
avec le Baromètre Jeunes 2003 de la 
Fondation Médiamétrie, et en 
particulier La perception des médias 
par les 11-20 ans
• "Les jeunes et Internet, recherche 
internationale portant sur les 
représentations, les usages et les 
appropriations d'Internet par les 
jeunes de 12 à 17 ans (2001)
• "Les jeunes et lünformation, sondage 
CSA de janvier 1999

POUR LES MÉDIAS
• Consulter la liste des établissements 
scolaires inscrits sur votre titre
• Consultez votre fiche d'inscription 
(accès avec votre code dans la colonne 
de gauche)

EN PARTENARIAT AVEC LES 
MEDIAS

• Les sites des médias inscrits (en 
cours d'actualisation)
• Les coordonnées des fédérations de 
presse partenaires

TOUT SAVOIR SUR LA 17e 
SEMAINE
mise à jour: 3 janvier 2006

• La c irculaire: parue au BO n33 du 15 
septembre 2005
• L'affiche de la 17e Semaine

• Le communiqué de presse (13 ju illet
2005)
• Les objectifs pédagogiques de la 
Semaine
• Le groupe de pilotage de la Semaine

J  d« p«a» ~l CL4ELAA I



LES ACTIVITÉS DE FORMATION DU 
CLEMI

Chaque année, le Centre forme environ 
17.000 enseignants, majoritairement 
français. Ses formateurs interviennent 
aussi à l'étranger, à la demande des 
systèmes éducatifs.
Voir les b ilans de la formation.

« Vous souhaitez suivre un stage?
Voyez les m odalités d'inscription 
•Vous souhaitez organiser un stage
avec le Clemi? Voyez les conditions de 
réalisation

LES PROGRAMMES DE NOS STAGES: 
EXEMPLES
- CDI et docum entation audiovisuelle 
(CLEMI-INA, novembre 2004)
- Education au média Internet et 
Français langue étrangère (Tallinn, août 
2004)
- Education critique au média Internet 
(Maçon, mai 2004)
- Education critique au média Internet 
(Pointe-à-Pitre, février 2004)
- "Les médias partenaires de l'Ecole”, 
sém inaire national (octobre 2001)
- Prendre en compte Internet dans la 
pédagogie des médias (juin 2000)
- Images d'information et éducation à la 
c itoyenneté (mars 2000)
- Médias, v io lence et éducation (juillet
1999, université d'été)
- Les médias sur Internet: ressources et 
enjeux pédagogiques (mai 1999)

Quelques modules proposés en 
formation initiale dans les Instituts 
universitaires de formation des maîtres 
(IUFM)

È J. h»ui d« C L E M I



CLE/VU Centre de Liaison de l'Enselgnement et des Moyens d'information
Quoi de neuf ? Se former Semaine de la presse Médias scolaires et lycéens

Le programme fax 1 Nos publications Dans les classes En liaison avec les médias

Semaine
_  f i  d e  |a  P r e s s e

English Español

Du 13 au 18 mars 2006, en 
France, se déroulera la 17e 
Semaine de la presse et des 
médias dans l'école

INSCRIPTIONS A LA 17e SEMAINE
Toutes les inscriptions se font uniquement sur Internet, à partir du 12 
janvier 2006.

ENSEIGNANTS, inscrivez votre établissement scolaire ici
(clôture des inscriptions le 3 février à 18h)

» Suivi des inscriptions : les questions que vous vous posez
• Vous pouvez consultez la liste des médias inscrits.

Thème: Découvrir le monde avec les médias. Les enseignants inscrits 
disposeront, comme chaque année, d'un Dossier pédagogique pour les aider à 
travailler sur ce thème.

Vos contacts: l'équipe de la Semaine de la presse

L'ACCOMPAGNEMENT
PEDAGOGIQUE
mise à jour: 11 janvier 2006

• Le dossier pédagogique

• Tous les outils pédagogiques du 
Clemi: fiches, dossiers thématiques...

• Mieux co nnaître les méd¡as: 
nombreuses ressources 
complémentaires au dossier 
pédagogique, pour mieux connaître les 
médias

• L'éducation aux médias dans les 
programmes scolaires

LE SUIVI DES INSCRIPTIONS 2006
mise à jour: 16 janvier 2006

POUR LES ENSEIGNANTS
• Les informations utiles pour 
s'inscrire
» Pour optim iser votre inscription, 
vérifiez que votre navigateur accepte 
les pop up
• Vérifiez votre réservation (accès 
avec votre code dans la colonne de 
gauche)
• Informations sur le suivi de votre 
inscription
• Consultez ja liste et les coordonnées 
des médias inscrits
• A partir de mars, vous pourrez 
remplir en ligne le cahier d'évaluation

http://www.clem i.org/spel .html 1/2

http://www.clemi.org/spel


Příloha č. II -  Anotace základních publikací k mediální výchově vydaných
s podporou Clemi



Příloha č. 2

Anotace vybraných francouzských publikací k mediální výchově.

Thomas Rouchié. Lire et comprendre la publicité. Clemi. Editions Retz. 2000.

Příručka je určena žákům základních škol. Učí rozlišovat jednotlivé žánry reklamy, 

argumentační a manipulativní techniky. Nabízí jak srozum itelný výklad, tak řadu 

konkrétních cvičení pro analýzu reklamy. Autoři neupozorňují jen na manipulativní 

stránku reklam, ale i na jejich poetický a hravý charakter.

Jean Agnès et Josiane Savino, Apprendre avec 4a presse Clemi. Editions Retz. 1999.

Tato kniha je zaměřena na zdroje informací a jejich zpracování, na to jak se informace 

um isťují na stránku (mise en page), jak vzniká deník. Výklad se dotýká i 

socioekonom ických faktorů médií (cena, zisky z inzerce, vlastníci, velikost redakce). 

Najdeme zde např. návody na to, jak vytvářet školní časopis, jak používat on-line 

zpravodajství.

Christian Hermelin. Apprendre avec l'actualité - Théorie et pédagogie de 

l'événement. Clemi. Editions Retz, 1993.

Kniha je určena učitelům. Nabízí řadu pedagogických materiálů zaměřených na 

zpracování zprávy a na kritické čtení zpráv. Je zde popsán celý proces vzniku novinové 

zprávy, od výběru informací až po um ístění na stránku deníku.

Nicole Herr. J'apprends à Hre avec-te journal, Clemi. Editions Retz. 1993.

Učebnice je určena pro nejmenší žáky, kteří se učí číst. Kniha je tak doplňkem 

k tradičním  čítankám a slabikářům.

Guy Lochard. Apprendre avec l'information télévisée, Clemi. Editions Retz. 1989.

Kniha je rozdělena do dvou částí, v té první autor vysvětluje vznik televizního 

zpravodajství, všechny jeho fáze. Vysvětluje principy, na kterých televizní zpravodajství 

funguje a osvětluje požadavky, které musí splňovat, aby obstálo v konkurenci 

s ostatním i zpravodajstvím i. V druhé části autor rozebírá jednotlivá televizní 

zpravodajství, debaty a sportovní pořady. Kniha obsahuje jak přehledný výklad, tak 

cvičení jak sledovat a analyzovat televizní vysílání.



Denis Favs-Lonq. Claude Jamet. -Le 13h de TF1: un fournal TV et ses coulisses

(videokazeta 52 m inut a příručka 136 s.1. Clemi. Production; CNDP. 2003.

Na videokazetě je reportáž ze zákulisí francouzské televizní stanice TF1, z přípravy 

zpravodajského deníku ve 13 hodin. Můžeme sledovat všechny etapy výroby televizního 

zpravodajství. Ty jsou také detailně popsány a analyzovány v tištěné příručce.

Educaunet. pour une éducation critique à Internet et à ses risques. Clemi. Média 

Animation et le GREMS. Editions Clem i-Média-Animation. 2002.

Educaunet je program  mediální výchovy zaměřený na práci s internetem a na rizika, 

které jeho užívání může s sebou nést. Tento program vznikl ze spolupráce mezi Belgií a 

Francií. Podílely se na něm organizace Clemi, Media Animation a Groupe de recherche en 

médiation des savoirs (Katolická univerzita, Lovaň). Jeho cílem je naučit studenty od 8 

do 18 let vyhledávat informace na internetu a kriticky s nimi nakládat. Program 

obsahuje materiály pro studenty, ale také pro rodiče a učitele.

Parcours médias au collège, tvm učitelů z Clemi. z Académie de Bordeaux. Edition 

CRDP d'Aquitaine. 2003.

Na této práci se podíleli učitelé francouzštiny, dějepisu, matematiky, cizích jazyků, 

informačních technologií, výtvarné výchovy. Mediální výchova se tu chápe jako 

pluridisciplinární předmět. Publikace je určena učitelům a je pro ně zdrojem inspirací, jak 

vhodně využít média v jednotlivých vyučovacích předmětech.

Isabelle Bréda. 50 mots-clés pour travailler avec les médias - Guide à l'usaoe des 

chefs d'établissem ent du second degré. Clemi. Edition Cndp-Crdp de la région Centre.

1998.

Příručka je určena ředitelům škol druhého stupně. Obsahuje základní texty, které 

upravují vztah médií a škol a poskytuje odpovědi na otázky, zda je možné psát do 

školního časopisu články o politice či náboženství, zda je možné upravovat pro 

pedagogické účely texty z médií a na otázky týkající se praktické stránky zavádění 

mediální výchovy do škol.

Catherine Bourdoncle. L'actualité et les médias à l'école primaire, au collège et au 

lycée. Les textes fondateurs et leur traduction dans les instructions officielles.

Clemi. 1996.



Kniha přináší oficiální texty z období od roku 1976 (první výnosy ministra školství 

Reného Haby) do roku 1996 týkající se užívání tisku ve škole. Pomáhá tak orientaci 

v nařízeních a výnosech při zavádění mediální výchovy do škol.

Jean Agnès et Josiane Savino. L'information dans les médias. 75 séquences 

d'activités pour comprendre comment se traite l'actualité. Clemi. Clemi/Cndp. 

1991. Coll. Autrement Dit.

Autoři se ve svém díle zabývají především tištěnými novinami. Ukazují nejrůznější 

postupy vhodné k analýze tisku a připravují studenty k tomu, aby uměli zaujmout 

kritický postoj k médiím. Hlavní předností díla je slovníček pojmů z oblasti mediální 

výchovy a podrobná bibliografie tohoto předmětu.

Marguerite Cros, Benoît Califano, Ces images qui choquent - l'école  face aux 

images difficiles de télévision. Mille et une productions/Clem i (videokazeta a 

pŕíručkal 2003. Montpellier.

Cílem tohoto pedagogického souboru je naučit studenty kritickému odstupu od 

drastických televizních záběrů válek, přírodních -katastrof, dopravních nehod, 

krim inálních činů. Je určen učitelům, kterým pomáhá analyzovat obraz a fotografii 

v médiích.

Jacques Gonnet, L'éducation aux médias. Les controverses fécondes. Paris. 

CNDP-Hachette Education. 2001.

Kniha shrnuje diskuse probíhající na téma mediální výchovy a poukazuje na značnou 

nejednotnost jejího pojetí. Snaží se zmapovat základní oblasti mediální výchovy a 

přístupy k ní. Cílem knihy je formulace problémů, které by měly být součástí tohoto 

předmětu.

Pierre Frémont et Evelyne Bevort (eds.'l: Médias, violence et éducation. Actes de 

l'université d'été (Caen 5-8 juillet 19991. Clem i/Cndp. Collection "Documents. Actes et 

Rapport pour l'Education". 2001.

Soubor textů z letní univerzity v Caen, která proběhla v červenci 1999. Všechny 

příspěvky se vyjadřují k tématu médií, násilí a vzdělání.

Jacques Gonnet. Education et Médias. Paris. PUF, collection Que sais-ie? n° 3242.

1999.



Kniha se zabývá základním i problémy a tématy mediální výchovy. Zaměřuje se 

především na aktéry mediálního dění a přináší přehled francouzských médií.

Cary Bazalqette. Evelvne Bevort. Josiane Savino. eds. L’éducation aux médias dans 

le monde: nouvelles orientations, Editions BFI-Clemi-Unesco. 1992.

Tato publikace přináší zkušenosti s výukou mediální výchovy v zem ích €vropy a Latinské 

Ameriky. Vychází z konference v Toulouse v roce 1990, jíž se zúčastnilo 200 učitelů 

mediální výchovy z 45 zemí. Kniha je velmi důležitá i proto, že přináší údaje o 

vzdělávání učitelů mediální výchovy.
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) JuniorMedia Society, o.p.s. 

Na začátek stránky

Obecně prospěšnou společnost JuniorMedia Society zapsal 
dne 28. 7. 2003 do rejstříku Městský soud v Praze oddíl O 
vložka číslo 291. Její zakladatel a první členové správní 
rady jsou lidé s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a 
mladými lidmi, a to hlavně na poli médií, kultury a v sociální 
oblasti. [Výpis z obchodního rejstříku]

Jednou z hlavních oblastí, ve které společnost působí, je 
problematika vztahu dětí a médií, a to v tom nejširším slova 
smyslu. Ať se jedná o vliv médií na děti, přístup dětí do 
médií či médií k dětem, nevyjímaje případy dětí na médiích 
závislých nebo jimi manipulovaných či dokonce 
zneužívaných.

Správní rada JuniorMedia Society, o.p.s. přijala projekt 
DĚTI & MÉDIA jako základní projekt společnosti. Ve 
spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
ČR a Centrem mediálních studií FSV UK vzniká kurz Užití 
multimediální techniky a základů mediální výchovy ve 
výuce určený k dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků základních a středních škol v informačních a 
komunikačních technologiích. Zároveň správní rada 
rozšířením působnosti dosavadního Centra Dětské televize 
zřídila Centrum JuniorMedia. To má za úkol zabezpečit 
přímou podporu projektů zabývajících se mediální tvorbou 
dětí a mladých lidí do 26 let v oblastech JuniorTV, 
JuniorRadio a JuniorPress. Prvními projekty, u kterých se 
obecně prospěšná společnost JuniorMedia Society stala 
servisní organizací, jsou Dětská televize a 
www.JuniorPress.cz.

http://www.juniormedia.cz/onas.html

http://www.JuniorPress.cz
http://www.juniormedia.cz/onas.html
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UŽITI MULTIMEDII A MEDIÁLNÍ VYCHOVÁ VE VÝUCE
02.11.2004

kategorie: podrobnosti k projektu

Rozvrh vzdělávacích činností kurzu pro učitele

Užití multimédií a mediální výchova ve 
výuce

harmonogram školeni učitelů 
(POZOR! Není totožný s harmonogramem školení lektorů!)

1. Úvodní část kurzu

Doba Téma Metody a formy 
práce

10 min. Učel kurzu, organizace, 
podmínky úspěšného 
absolvování

organizační záležitosti

80 min. Základy teorie médií seminář s následnou diskusí

90 min. Přehled multimediální 
techniky a její využití při 
výuce. Použití M M T  při 
přípravě vyučovací 
hodiny. M M T  jako tvůrčí 
nástroj

workshop - názorné 
ukázky, cvičení 

a následná 
diskuse

45 min. Metodika vedení dětí při 
prácí s kamerou, 
digitálním fotoaparátem, 
se zvukovou technikou.

workshop - názorné 
ukázky, praktická 
cvičení s následnou 
diskusí

60 min. poledni přestávka

45 min. Metodika vedení dětí při 
zpracování AV  materiálů 
a publikování na 
internetu.

workshop
s ukázkami, cvičení 
s následnou diskusí

60 min. Metodika sestavování 
dětských tvůrčích 
skupin, motivace a 
vedení dětí při přípravě 
a realizaci
multimediálních projektů.

workshop s ukázkami 
a průběžnou diskusí

30 min. Zadání absolventských 
prací.

organizační 
záležitosti, úvod k On
line studiu

90 min. Základní audiovizuální 
výrazové prostředky.

seminář s názornými 
ukázkami

2. On-line studium a realizace absolventské práce

podpi

jm éni

hesle

http://www .m edialnivychova.cz/news.php?news=l& news_id-2 1/2

http://www.medialnivychova.cz/news.php?news=l&news_id-2


3. Závěrečná část kurzu s QbhajQbouabsoiventskýchprací

Doba Téma Metody a formy 
práce

45
min.

Mediální gramotnost jako
součást funkční gramotnosti a 
základní cíle mediální 
výchovy

seminář a cvičení 
s následnou diskusí

45
min.

Základní novinářské 
žánry -  teorie a praxe

seminář

45
min.

Působení medií na 
veřejnost a zejména na 
děti - dítě jako 
konzument, objekt, oběť 
medií

workshop, rozbor a 
průběžná diskuse

90
min.

Kritické myšlení jako 
podmínka mediální 
gramotnosti a dítě jako 
aktivní příjemce i tvůrce 
mediálních obsahů

seminář s diskusí

60
min.

p o le d n í p řes távka

45
min.

Užití multimediální 
techniky při výuce -  
shrnutí zkušeností

moderovaná diskuse 
v plénu

180
min.

Obhajoby
absolventských prací. 
Hodnocení modulu, 
závěrečná diskuse

diskuse v plénu

Autor: Michal Pelikán

(c) Juniormedia Society, o.p.s, 2004

http://www.m edialnivychova.cz/news.php?news=l& news_id=2

http://www.medialnivychova.cz/news.php?news=l&news_id=2
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Mediálni výchova na pedagogické fakultě

VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA
Název projektu: Mediální výchova na pedagogické fakultě 
Řešitelka projektu: doc. RNDr. Jana Kapounové, CSc.
Další účastníci projektu: PhDr. Eva Hóflerová, Ph.D., Ing. Kateřina Kostolányová, PhDr. Diana 
Svobodová, Ph.D., Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D., Mgr. Lucie Olšovská 
Řešitelky jsou zaměstnanci OU, Mgr. L. Olšovská je externí pracovnice.
Doba trvání projektu: leden 2002 - prosinec 2003

Úvod

Cílem projektu Mediální výchova na pedagogické fakultě bylo připravit a zahájit výuku předmětů, 
které přispějí k rozšíření všeobecné kompetence budoucích učitelů a vychovatelů o mediální 
gramotnost.

Připravili jsme a do studijního programu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zařadili dva 
předměty:
• Práce s informacemi
• Média a komunikace.

Garantem obou předmětů je katedra informačních a komunikačních technologií.

Postup řešení

V souladu s návrhem projektu byl zvolen následující postup prací:

1. Příprava koncepce a obsahové náplně předmětů.
2. Rešerše dostupných studijních materiálů.
3. Koncepce studijních opor.
4. Integrace navržených předmětů do studijních plánů Pedagogické fakulty OU.
5. Realizace vlastní výuky.
6. Příprava a prezentace studijních textů.
7. Prezentace dílčích výsledků na konferencích, v tisku, apod.

Popis řešení

Po analýze zkušeností na jiných, zejména evropských, univerzitách, z dostupných studijních 
textů, na základě materiálu zabývajících se požadavky na mediální gramotnost a kompetencí 
budoucích učitelů, jsme připravili dva předměty:
• Práce s informacemi
• Média a komunikace.

Důležitým krokem bylo rovněž zařazení těchto předmětů do studijních plánů Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity. Oba předměty jsou uvedeny jako výběrové předměty v počítačovém 
systému STUDENT, prostřednictvím něhož si je mohou zapsat studenti z celé Ostravské 
univerzity. V současné době je připraven k akreditaci nový studijní obor Informační technologie ve 
vzdělávání (bakalářský -  prezenční a navazující magisterský - kombinovaný). Oba uvedené 
předměty jsou zařazeny jako povinné předměty v navrhovaných studijních oborech.

Dalším krokem byla formulace osnov předmětů, stanovení požadavků na studenty a návrh 
studijních opor.

Tematické plány včetně zadání úkolů a termíny jejich splnění jsou umístěny na webových 
stránkách Ostravské univerzity (viz http://www.osu.cz/fpd/kik/index.php?kategorie=LBICCA

Pro studenty jsou připraveny studijní opory, rovněž jsme zakoupili literaturu a další výukové 
materiály, například výukové CD-ROM, které jsou studentům í ostatním zájemcům k dispozicí 
prostřednictvím Ústřední knihovny Ostravské univerzity.

Výuka probíhala v pilotních kurzech:
• V zimním semestru je zařazen předmět Práce s informacemi v rozsahu 2 hodin týdně, je 

ohodnocen 2 kredity (semestr má 13 týdnů). Tento předmět zahrnuje oblasti: role médií ve 
vzdělávání, katalogizace a elektronické katalogy, bibliografické citace, bezpečnost práce 
s informacemi, práce s tiskem, televize jako zdroj informací, informace na internetu, 
uspořádání textu, text a hypertext. Specifikem kurzu bylo, že tematické celky vyučovali různí 
odborníci v dané oblasti. Pro studenty prezenčního studia naší školy to byla nová zkušenost,

http://www.osu.cz/fpd/kik/index.php?kategorie=LBICCA
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zpravidla jeden předmět vyučuje jeden pedagog.
• Do letního semestru je začleněn předmět Média a komunikace v rozsahu 2 hodin týdně, se 2 

kredity (semestr má 13 týdnů). Tento předmět zahrnuje více okruhů, ale ty jsou tematicky 
propojené: komunikace, masová média, publikum, obsah médií, účinky masové komunikace, 
žánry v médiích, tisk, rozhlas, televize, zpravodajství, reklama. Předmět zabezpečuje jeden 
vyučující - externista.

Koncepce studijních opor vychází z náplně obou předmětů. Studijní texty jsou zpracovány tak, 
aby uzavřený tematický celek bylo možno vyučovat samostatně, například jako krátký kurz 
v systému celoživotního vzdělávání. Studijní texty jsou připraveny podle metodiky distančního 
vzdělávání - jedná se o samostatné studium, podporované studijními oporami. V textech jsou 
vedle výkladu také příklady a kontrolní otázky - slouží jako zpětná vazba, studující si sám ověří, 
jak pozorně studoval. Rovněž jsou zadány úkoly (korespondenční), podle nich jsou studenti 
hodnoceni. U každého úkolu je uvedena forma výstupu. Výsledky zasílají studenti prostřednictvím 
elektronické pošty (e-mailem) jako přílohu (attachement). Vyučující jim odpovídají rovněž 
elektronicky, avšak odevzdané úkoly rozebírají, diskutují a hodnotí na seminářích při prezenční 
výuce.

V původním projektu jsme plánovali, že vytvořené studijní materiály umístíme na webové stránky 
Ostravské univerzity, kde budou studentům přístupné po zadání hesla. Vzhledem k řadě důvodů, 
jsme se rozhodli některé studijní texty vydat rovněž tiskem:
• není dobře vyjasněna otázka autorských práv elektronických materiálů
• ne každý studující má neustále přístup k internetu
• snadněji se z tištěných textů čte (například v tramvají)
• znovu ověření staré pravdy "že tištěný text je nenahraditelný", autoři jsou mnohem pečlivější 

při formulování a úpravě textu, stejně tak i jejich recenzenti

a další.

Všechny studijní texty byly oponované z hlediska odborného i z hlediska vhodnosti pro distanční 
vzdělávání. Některé publikace byly vytištěné, všechny texty jsou vystaveny na našich webových 
stránkách.

O našich záměrech jsme referovali na seminářích a konferencích, současně jsou příspěvky 
vytištěny ve sbornících.

Na některé přednášky externistů pozvali i ostatní studenty. Pro pedagogickou veřejnost našeho 
regionu I ostatní zájemce jsme zorganizovali přednášku Mediální výchova doc. dr. Jana Jiráka 
z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Výstupy

Plánované výstupy bychom mohli shrnout do 4 skupin:
• Zavedení nových předmětů do studijních plánů Ostravské univerzity, formulování studijních 

plánů, osnovy.
• Vytipování literatury pro dané předměty, publikace jsou k dispozici studujícím v Univerzitní 

knihovně OU. Nákup některých knih, vhodných pro studium v obou předmětech, byl hrazen 
z prostředků Ostravské univerzity.

• Prezentace našich pedagogů na konferencích a seminářích:
O KAPOUNOVA, J., KAPOUN, P. Masová média a vzdělanost. In Information and

Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2001 
O KAPOUNOVA, J. Informační příprava učitelů. In UNINFOS 2002. Žilina : Žilinská 

univerzita v Žiline, 2002 
O KAPOUNOVA, J. Mediální výchova učitelů. In Pedagogický software 2002. České 

Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2002 
O KAPOUNOVA, J., OLŠOVSKÁ, L. Média a komunikace. In Information and Communication 

Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2002 
O Hôflerová, E. The Hypertext in the Teaching-Learning Process. In Information and

Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
• Přednášky externích odborníků pro širší veřejnost:

O Hrazdilová, A. Rešerše a bibliografické citace.
O Jašek, R. Uvod do informační bezpečnosti.
O Jirák, J. Mediální výchova.
O Kapoun, P. Role médií ve vzdělávání.
O Olšovská, L. Jak pracují média - tisk, televize.

• Studijní' texty. Byly připraveny následující studijní texty:
O Hôflerová Eva: Text a hypertext v procesu učení 
O Hrazdilová Alena: Bibliografická rešeršní činnost
O Jašek Roman: Ergonomie a hygiena práce při používání výpočetní techniky 
O Jašek Roman: Úvod do informační bezpečnosti 
o  Kapoun Pavel: Mediální komunikace a vzdělávání 
o  Olšovská Lucie: Média a komunikace 
O Vávrová Renata: Internet pro Vás
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Všechny studijní opory jsou umístěny na webových stránkách Ostravské univerzity 
(http://www.osu.cz/fpd/kik/index.php?kategorie=LBICDA).
• Tištěné publikace. Vzhledem k řadě okolností jsme se rozhodli některé studijní materiály také 

vydat tiskem:
O Hoflerová, E., Hrazdilová, A. Informační zdroje. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.

ISBN 80-7042-247-2
O Jašek, R. Informační bezpečnost a ochrana zdraví pří práci s výpočetní technikou.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-275-0 
O Olšovská, L., Kapoun, P. Média, komunikace, vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 

2003. ISBN 80-7042-307-2

http://www.osu.cz/fpd/kik/index.php?kategorie=LBICDA
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ROZUMĚT MÉDIÍM - JAK UČIT O MÉDIÍCH?

Organizace PARTNERS CZECH v listopadu zahájila projekt na podporu mediální výchovy 

u nás. Projekt je  zaměřen na zvýšení mediální gramotnosti žáků základních a středních

PARTNERS CZECH zahájila projekt na podporu mediální výchovy financovaný 

z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit mediální gramotnost žáků, tj. aby přistupovali 

k informacím nabízeným médii s kritickým odstupem, poznali, na jakých principech 

(hlavně ekonom ických) média fungují nebo aby dokázali odhalit argumentaci a 

manipulativní tendence komerční i politické reklamy. Hlavními výstupy projektu bude 

metodická příručka pro učitele a multimediální CD-ROM s ukázkami různých 

mediálních produktů. Vytvořené materiály budou učitelům prezentovány prostřednictvím  

série interaktivních školení, které proběhnou ve všech krajích České republiky. Učitelé 

zde získají základní znalosti a dovednosti v oblasti mediální výchovy a budou si moci 

vyzkoušet jednotlivé interaktivní přístupy pro výuku mediální výchovy. Na školách, které 

projeví zájem, pak proběhnou diskuse se studenty za přítomnosti mediálního 

odborníka. Projekt je  naplánován na následující dva roky a jeho partnery jsou Centrum 

pro mediální studia FSV UK a Rada pro reklamu. Konzultanty jsou redakce zpravodajství 

České televize, TV Prima a další odborníci v oblasti médií a mediální výchovy.

Projekt ROZUMĚT MÉDIÍM tak reaguje na kurikurální změny, které probíhají v českém 

školství, ale i na stále větší význam médií v našem životě. Život v demokratické 

společnosti vyžaduje čím dál více rozvoj takových dovedností, jako je  vyhledávání, 

získávání, zpracovávání, vyhodnocování a využívání informací, které přicházejí z médií - 

především z tisku, rozhlasu a televize. Jedním  z důkazů, že mediální gramotnost se 

stále výrazněji prosazuje jako jedna ze základních kompetencí, jim iž by měl být vybaven 

člověk žijící v otevřené společnosti, je skutečnost, že vzdělávací soustavy různých zemí

škol. Učitelům nabídne náměty a aktivity pro výuku mediální výchovy. Žákům by pak 

prostřednictvím učitelů měl přinést kritičtější pohled na média a na obsahy, které 

vytvářejí.



již  řadu let zavádí mediální výchovu. Mediální výchova a její význam je  pociťován i u 

nás. V současné době je  problematika mediální výchovy zapracovávána do rámcových a 

školních vzdělávacích programů. Mediální výchova se tak měla stát nedílnou součástí 

vzdělávacího procesu na školách. Učitelé, ani ostatní pracovníci ve školství, však na tuto 

problematiku nejsou nijak systematicky připravováni ani neprocházejí žádným povinným 

kurzem mediální výchovy. Vzhledem k tomu, že je to v českém prostředí stále ještě 

poměrně nové téma, nelze očekávat, že by žáci získávali důležité znalosti a dovednosti v 

této oblasti v rodinném prostředí. V této situaci je proto důležité, aby problematika 

mediální výchovy byla rozvíjena ve školách, a to učiteli, kteří budou na tato aktuální 

témata dostatečně připraveni.
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