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Přílohy

Příloha č. 1: Výzkumný rozhovor – respondent 1, 

gymnázium A

A) Informace o respondentovi
1. Jaká je vaše aprobace?
Čeština, občanská výchova a základy společenských věd
2. Jaké předměty ve škole vyučujete?
Češtinu, ZSV a semináře. Ty se otevírají různě podle zájmu studentů, ale ty 
možnosti, které potom učím já, jsou společenskovědní seminář, psychologie 
a sociologie, filosofie, dnešní svět a finanční gramotnost.
3. V rámci čeho učíte mediální výchovu?
Jak už v ZSV, třeba v psychologii téma komunikace, v sociologii jakbysmet, tam 
se to prolíná různými tématy. A co si budeme povídat, tím že máme ve třeťáku 
ekonomii a právo a ve druháku i ekonomii, tak třeba každou hodinu si studenti 
chystají aktualitu z médií. Tam se tomu taky nevyhneme. Srovnávání médií a tak 
dále. I tady do těch vyšších ročníků se to prolíná. V té filosofii moc ne ve 
čtvrťáku, ale pak každopádně v těch seminářích.
4. Jak dlouho tam máte mediální výchovu začleněnou? Od zařazení 
průřezových témat do rámcových vzdělávacích programů?
Ne, určitě dřív. Já co učím, 13., 14. rok. V podstatě pořád jsme to tam zmiňovali, 
protože to je téma do té sociologie, i do té psychologie i do těch seminářů. To 
jsme nějak nepotřebovali, aby se to tam ještě nějak zvlášť začleňovalo. 
5. To rozhodnutí, že to tam bude zařazeno, vyšlo z vaší iniciativy, nebo 
to bylo přání školy, nebo to tu bylo tak zaběhlé?
Já abych pravdu řekla, tak ani nevím. My jsme vycházeli z toho, co má být 
naplněno a v podstatě tam ta zmínka je, takže jsme to začlenili, nebo spíš vypíchli 
speciálně. Není tam pro mě změna, že bych najednou začala učit něco jinýho, 
něco jinak. Akorát jsme to tam třeba jinak pojmenovali nebo dali speciálně do 
těch slov, které jsme potřebovali. Ale že by tam byla změna z mojí strany, že bych 
začala učit něco jinak, jiný témata, něco víc, to ne.

B) Odborná příprava na výuku mediální výchovy
6. Prošla jste nějakou odbornou přípravou k mediální výchově nebo 
k tomuto tématu? 
7. Absolvovala jste školení/kurz?
Nejsem teď schopná říct, co přesně to bylo. Byly to různé typy školení, na které já 
chodím v rámci dalšího vzdělávání, které si dohledávám. 
8. Takže si ho hledáte sama? 
Na školu chodí nabídky, to je pravda. Já si mám možnost vybrat z toho, co chodí 
na školu. Ale mám potom osvědčené organizace, který si dohledávám sama.
9. Co to je za organizace? Neziskovka, VŠ, stát, soukr. firma, vaše škola?
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Výbornou zkušenost mám s Člověkem v tísni. Marek Mičienka, ten dělá speciálně 
školení Mediální výchova a to už je hodně, hodně let. Ještě před těma ŠVP. Takže 
tady tím stylem. A to to jsou školení, kde si projdeme jak tou teorií, tak dostaneme 
zajímavý materiály, odkazy na stránky, dokumenty, který potom využívám hodně, 
zvlášť v seminářích.
10. Jakou formou to je? Prezenční, distanční, kombinovanou?
To jsou většinou jednorázové jednodenní kurzy. Nebo tehdy v tom Brně to ještě 
byly tři dny. Takže jeden, dva až tři dny. Teď už je to všechno spíše na jeden den, 
ty vícedenní už moc nejsou.
11. Měli jste tam nějaké tematické okruhy?
Jo jo, reality show, dokumenty ve výuce, reklama...
12. Předávali vám tam nějaká fakta o tom, jak média fungují?
Jo jo. Třeba od historie, po současnost, současné trendy, přes nějaké srovnávání.
13. Víte, jaké byly odborné zkušenosti lektora?
To bylo tak široké spektrum, od vysokoškolských pedagogů, přes třeba u Člověka 
v tísni to byl nějaký válečný zpravodaj, podle toho tématu. Dokumentarista, 
středoškolští učitelé, autor nějaké publikace na tohle téma. Opravdu široký záběr.
14. Do kážete odhadnout, kolik těch kurzů jste prošla?
Rozumět médiím, rok 2006, takže to bylo dávno, dávno před ŠVRP. Interaktivní 
přístupy. Dopočítala jsem se 13 kurzů. A to je opravdu jenom to, co ve mě 
zanechalo nějaký dojem a co bylo opravdu dobrý. Takže ono toho bylo možná 
ještě víc. Ale nebylo to jenom na mediální výchovu. Bylo to třeba na globální 
vzdělávání, ale protože se tam mluvilo třeba o využívání dokumentů ve výuce, 
nebo to válečné zpravodajství jako témata, tak se to toho týkalo.
15. Takže vám to přišlo přínosné, to co jste se tam dozvěděla?
Určitě, to určitě.
16. Je tam ještě něco, co byste potřebovala, změnila?
Já bych řekla, že na to vzdělávání není moc času. Ty nabídky si myslím, že jsou. 
Já, co chci, si umím dohledat. Ať se to týká seminářů nebo i materiálů. 
17. Takže nabídka se vám zdá dostatečná?
Ano, to ano.
18. A z oblasti neziskovek, státu, soukromých firem, kdo má tu nabídku
nejlepší?
Já, abych se přiznala, jsem tu mediální nabídku teď moc nesledovala. Protože 
jsem neměla tu potřebu, takže to teď nedokážu úplně porovnat nebo zhodnotit.
19. Prošla jste online kurzem?
Do jisté míry se dá říct třeba Svět podle demokracie, což byl zase Člověk v tísni. 
A ten byl jak online, tak potom presenční. To bylo takové dlouhodobé. A tam 
jsme se opět nevyhnuli tématům, který s tím souvisí, s mediální výchovou, médii.

i. Tady ty kurzy ty jsou hrazené školou, nebo si je platíte sama?
No to záleží. Já tedy nikdy nic neplatím. Buďto škola, nebo teď v posledních 
letech se jim daří, že to mají z nějakých grantů, takže je to pro učitele zdarma. 
Nebo třeba jen nějaká částka menší.
20. Vzděláváte se četbou odborné literatury, kterou jste si sama z vlastní
iniciativy přečetla?
Načítám si třeba k reklamě, když mám to téma. Učebnice nějaké, co máme na 
mediální výchovu. A pak si dohledávám nějaké články nebo dokumenty, co máme 
k tomu tématu. A potom, jak říkám, eventuálně ty příručky, které tam dostaneme.
21. Takže tu inspiraci, ta vychází z toho, co vám nabídli na těch kurzech.
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22. Informace získáváte dílčím způsobem? Tedy, zda si dohledáváte
nějaké informace, témata na internetu...
Jo jo.
23. Takže si tam hledáte třeba nové výukové metody, nebo ty už máte
z těch kurzů?
Mám, ale ještě si i dohledávám.
24. Snažíte se ty studenty vést, i když to prochází mnoha předměty, vést
k těm principům, jak média fungují, nebo spíš zajímavosti? 
Obojí. Nedá se to takhle oddělit, že by jenom to nebo jenom to.
25. Tady ty informace hledáte na nějakých specializovaných stránkách,
nebo spíše náhodně, když na něco narazíte? 
Různě, nemám úplně jen jednu stránku, kam bych chodila.
26. Měla jste MV už na vysoké škole v rámci pedagogické přípravy?
Přemýšlím. V rámci češtiny jo, tam jsme s médii nějak pracovali. A v rámci 
didaktiky vlastně taky. Nějaké věci už se tam zmiňovaly. Třeba jak vést studenty 
k analýzám textu nebo kritickému vnímání textu. Ale jako že by tam byl přímo 
předmět mediální výchova, když jsem studovala, to ne. 
27. Na jaké VŠ jste studoval/a?
Pedagogickou v Plzni.
28. Asi vás toto téma baví, když se mu tolik věnujete.
Baví, baví. To je hodně zajímavý téma a strašně aktuální. Člověk na to narazí v té 
občance skoro všude. Já učím v drtivé většině občanku a semináře, letos mám 
jenom jednu češtinu. Tam na to člověk, když chce, může narazit dnes a denně. 
29. Byl ze strany školy zájem, abyste si toto vzdělání doplnila? Abyste 
chodila na ty kurzy? Nebo je to čistě na vás?
Já vlastně nevím, jak by to bylo. U nás je to tak, že máme doporučené další 
vzdělávání učitelů. A vzhledem k tomu, že já tam vždycky přijdu, že chci jít na to 
a to. Tak nevím, jestli kdybych byla pasivní, jestli by na mě někdo tlačil, nebo mi 
řekl, hele, je zapotřebí si něco udělat. To nevím, to jsem nezkoušela. 
30. Když jste už prošla takovou spoustou kurzů, přijdou vám teď už vaše 
znalosti komplexní, nebo je tam ještě něco, v čem byste to chtěla posílit? 
No tak komplexní...
31. Nebo cokoli, co by vám tam ještě pomohlo?
Jako nic mě nenapadá konkrétního. Furt mám pocit, že co mě napadne, nebo co 
chci, si dohledám, nebo to studenti dohledají.
32. Zdá se vám, že je pomoc učitelům ze strany státu dostatečná? Já to 
totiž vnímám jako dost roztříštěné a že už záleží na každém učiteli, jak moc 
je aktivní a co si vybere. 
Ano, ano, to jo. 
33. A myslíte, že by bylo řešení, kdyby se udělalo jedno školení, kam by 
šli povinně všichni učitelé, nebo že to má zůstat takhle na každém učiteli?
Já nevím. Já když vidím, jak to vypadá, když máme něco povinně a jako že je 
toho spousta a pakliže to toho člověka nezajímá, tak si to tam odsedí a co. Na 
druhou stranu si ale říkám, že třeba někoho by to zaujalo a možná do budoucna 
někam nasměrovalo, že by mi to mohlo otevřít oči. Ale když si vezmu, jaká je 
celkově atmosféra ve školství, tak cokoli dalšího, povinného mi přijde jako 
zběsilý, šílený.
34. Takže to u učitelů není vnímáno jako pomoc, když dostanete něco už 
připraveného?
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Podívejte, tady je spousta věcí, které se dělají proto, aby se za to udělala čárka. 
Smysl to nedává žádnej. Takže člověk je vypruzenej zbytečnostmi. Na druhou 
stranu si dokážu představit, že to téma, kdyby to bylo udělaný dobře, kdyby to 
mělo grády, tak tohle téma se promítá nejen do všech těch témat, ale i do 
každodenního života každého člověka. Ať už učitele, tak studenta. Vždyť to je 
šílený, oni jsou úplně zahlcený, to jsme my všichni. Takže kdyby to bylo udělaný, 
že by to mělo smysl, že by to nebylo jen formální, tak by to pak smysl mělo. Ale 
udělat jen jednorázovou akci pro akci, to ne.

C) Způsob výuky mediální výchovy
35. Jak mají školy možnost začlenit toto téma do výuky, podle čeho se 
o tom rozhodovalo u vás ve škole?
Tak to úplně nevím, zřejmě se vycházelo, resp. dva kolegové, kteří připravovali 
ŠVP, vycházeli z hodinové dotace a z toho, co chceme, jakou máme koncepci. 
Možná i proto, že už to máme tolik začleněné do jednotlivých seminářů 
a předmětů, tak to nebylo potřeba.
36. Jaké pomůcky používáte?
Učebnici, pracovní listy, internet, dokumenty a tady ty věci, které můžete přehrát, 
pustit.
37. Ty pracovní listy si vytváříte sama, nebo je máte ze školení?
Něco mám ze školení, něco si případně udělám sama nebo stáhnu z internetu 
a tak. Nevylučuju ale, že třeba výhledově někoho napadne udělat mediální 
výchovu jako samostatný volitelný seminář. Třeba ta Finanční gramotnost se 
v loňském roce nabízela poprvé, neotevřela se. Letos se kapacita naplnila. A 
poprvé se vyučuje. A to je taky nové téma. Dnešní svět, ten seminář jsem si 
vymyslela já před pár lety a řekla jsem to panu řediteli. On řekl jo, hoď mi to na 
papír, jak by sis to představovala. Jo, to vypadá dobře a nabízí se to studentům. 
Dělá se to tak, že se to třeba rok vyučuje, pak dva roky ne. Tak nevylučuju, že 
jako volitelný seminář by nějaká mediální výchova mohla vzniknout. My jsme ale 
limitováni penězi, i co do výběru nabídky seminářů, takže proto už tam teď není 
moc vůle otevírat nové.
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Příloha č. 2: Výzkumný rozhovor – respondent 2, 

gymnázium B

A) Informace o respondentovi
1. Jaká je vaše aprobace?
ZSV a Zeměpis.
2. Jaké předměty tu vyučujete?
Ty samé.
3. V rámci čeho učíte mediální výchovu?
Probírám ji v rámci ZSV, kde ji mám zařazenou do politologie, protože hodně 
témat se tam týká politiky.
4. Jak dlouho ji tam máte zařazenou?
Letos prvně. S tím, že párkrát jsem to zkoušel i v jiných hodinách, když zbyl čas, 
třeba na konci školního roku. 
5. A co třeba v rámci sociologie? 
Podívám se, v rámci sociologie se myslím, právě tím, jak se přesunula do oktávy, 
tak jsem k tomu přistoupil tak, aby se stihla probrat aspoň ta sociologie, která tam 
je, než abych tam ještě přidával ty média. Protože v tý oktávě to je vždycky 
takový tlačený těma termínama, protože se končí dřív. Takže to je zatím jenom 
v té kvintě, ale je to možná dobrej nápad, kdyby to šlo, zbylo by pár hodin. 
Protože ti, co jsou teď v oktávě, tak tu mediální výchovu neměli.
6. Z čeho vzešlo to rozhodnutí tam mediální výchovu začlenit? Protože 
v rámcových vzdělávacích programech byla už dřív.
Já se o média zajímám jako každý, možná trochu víc, nebo jako člověk, který učí 
společenský vědy, tak mě ta média vždycky zajímala, protože to je zajímavé, jak 
ten svět médií funguje. A to rozhodnutí vyšlo z toho, že mám čím dál tím silnější 
pocit, že je potřeba, aby ty děti, ty studenti se dokázali na ta média podívat i z jiný 
strany, než jen jako konzumenti médií. Aby si vlastně uvědomili, co to ta média 
jsou. Že mohou mít i manipulativní charakter. A právě proto, že žijeme v tom 
mediálním světě, v tom mediálním smogu, tak aby dokázali rozlišit třeba 
informaci a aktualitu. Takovýhle věci. A dostali se trochu pod pokličku toho, co 
se děje za tou televizní obrazovkou.
7. Jak to mají ostatní kolegové, kteří tady učí ZSV?
To je už jenom jedna kolegyně, která se teď vrátila z mateřské a učí Občanskou 
výchovu na nižším gymnáziu a ta se řídí podle ŠVP a tam ta média začleněná 
nejsou. Takže spíše jen, když se na to někde narazí, tak to v rychlosti zmíní. Jako 
jsem to měl já. Že když se na to narazí, tak to třeba během pětiminutové diskuze 
vysvětlit. A pak to dospělo k tomu, že jsem viděl ten zájem těch studentů spolu 
s tím mým pocitem, že je jim třeba rozumět, tak jsem si řekl, udělám nějaký 
několikahodinový blok.
8. Takže nebylo za tím vedení školy, které by vyvíjelo tlak, aby se tam to 
téma objevilo?
Ne, to ne. Z těch nových témat, která jsme zavedli, které přišly shora, tak to byla 
finanční gramotnost, kterou jsme dali do sexty spolu s ekonomií. Mediální 
výchova to je moje invence. Dal jsem to do ŠVP, vedoucí k tomu vyslovil 
souhlas, v RVP to je jako téma, takže proč ne.
9. Je to zanesené ještě v jiných předmětech?
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Vím, že právě v dějepise měl kolega, a možná to dělá doteď, několik hodin 
v septimě. Myslím, že to bylo na začátku září, taky si myslím, že vycházel z toho 
cédéčka, co mám já a dělal tam nějakou mediálku. Takže to je v septimě ten 
úvodní týden. V češtině, to bych kecal jestli tam něco je nebo ne.
10. To, co tam s nimi probíráte, je třeba, jak číst ty články, jak 
rozklíčovávat významy?
Jojo. Opírá se to z 90 % o to cédéčko Rozumět médiím.
11. Nějakou historii médií, jak se rozvinula, tam řešíte?
Ne, to ne. My vlastně v tom úvodu si jenom řekneme, co to médium je, jaká je 
jeho úloha, zprostředkovávat ty informace. Že jsou u nás veřejnoprávní 
a komerční média a tím to víceméně skončí.
12. Takové ty principy typu několikastupňový výběr toho, jaká zpráva 
půjde do médií, jak se ta zpráva zpracovává, čemu to podléhá a tak tam 
probíráte?
To ne. To už je pak v těch konkrétních cvičeních.
13. Takže to, že byste jen předával teoretické znalosti, to tam je jen 
okrajově.
Ano, spíše se to učí řešit prakticky na těch cvičeních.
14. Kromě těch pracovních listů používáte pro ty studenty ještě něco? 
Projekce nějakých dokumentů? Ukázky něčeho. Nebo nějaké další pomůcky?
Hlavní pomůcka je tohle (CD Rozumět médiím), pak samozřejmě jsou tam 

i konkrétně nějaké odkazy na filmy, ale hlavně jsou tady různá videa, jako zprávy. 
To se týká jedné nebo dvě lekcí. Kde se porovnává pořadí zpráv, že ČT má jiný, 
Nova má jiný a pak se to porovnává proč. Takže to je tady ten úkol, je to doplněno 
těmi videi z té příručky.
15. Nějakou speciální učebnici nemáte?
Ne, tím že je to jenom na šest hodin, tak...
16. Podle čeho jste se rozhodl, že budete pracovat právě s tímhle 
cédéčkem, nebo že to pojmete takhle?
Protože za prvý já jsem vyšel z toho, že dneska je ten mediální svět 
všudypřítomnej, všude je mediální smog, nějaké informace a že je potřeba ty 
média nějak, nebo že je potřeba, aby se o těch médiích alespoň něco dozvěděli. 
Začal jsem pátrat, co se k tomu už objevilo, nebo co bylo vydáno. Samozřejmě 
jsem věděl, že v ŠVP existuje průřezový téma mediální výchova a narazil jsem na 
tohle cédéčko a přišlo mi pro tu moji potřebu z hlediska časový dotace a toho, že 
chci, aby si to i osahali a ne jenom to byla teorie, je nejlepší.

B) Odborná příprava na výuku mediální výchovy
17. Byl jste na nějakém kurzu, který se týkal mediální výchovy?
Přímo na kurzu ne, ale Člověk v tísni před časem dělal projekt Svět podle 
demokracie, tak toho jsem se účastnil. A tam právě byla mediální výchova jedna 
taková oblast, která se řešila. Pak to bylo, částečně jsme měli nějakou komunikaci, 
jako předmět na vejšce. Ale jinak to bylo z větší části samostudium. Sám jsem si 
dohledával ty zdroje a pak jsem vyhodnotil, že nejlepší formou, jak ty informace 
studentům předat bude těmi pracovními listy z toho cédéčka Rozumět médiím.
18. Ten Svět podle demokracie, to bylo jednodenní prezenční, nebo jakou 
formou?
To je 2012 a to bylo několik setkání, asi čtyři. Bylo úvodní setkání, tam nám byl 
představený ten projekt, pak jsme si do nějakého termínu měli nastudovat 
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vybranou oblast podle odkazů a článků, které tam oni měli a splnit takový test 
a tím jsme pokračovali dál. Pak někdy v polovině bylo další setkání, které bylo 
zaměřené na ta média. A pak byly další oblasti, třeba enviromentalismus a tyhlety 
věci. Řekněme moderní nebo nový. A na závěr byl zase výstupní test formou e-
learningu. Tím tam bylo hodně věcí. Takže nějaká tři čtyři setkání, samostudium 
a e-learning.
19. Přišlo vám to přínosné?
Jojo, já jsem to právě využil třeba i do tý politologie, některý ty texty. Takže to 
bylo přínosný.
20. Přidal byste tam ještě něco? Nebo změnil?
Musím říct, že jsem byl příjemně překvapený, že ačkoli tam byla taková 
rozporuplná témata, jako třeba ten enviromentalismus, tak to bylo docela 
vyvážený, objektivní. Trochu jsem se bál, aby to nebylo takový jednostranný, jak 
je teďko moderní – všechno je se světem špatně, musíme okamžitě přestat 
vypouštět zplodiny. Naopak mi to přišlo objektivní, protože tam byly názory ze 
všech stran, takže já bych ten projekt spíš pochválil. K mému překvapení byl 
dobře připravený.
21. Takže to byl jediný kurz.
Ano, pak už to bylo to samostudium.
22. To samostudium to jste si vybíral i z odborné literatury nebo hledáte
na internetu?
Já třeba poslouchám na Českém rozhlasu Media Plus pořad, tam občas jsou občas 
takový věci, který mě donutí si něco dohledat. Z odborný literatury... No tenkrát 
přišla do školy taková brožura takový úplný vstup do mediální výchovy, ale už ani 
nevím, jak se jmenovala a kde je. Takže bych to nechal na tom samostudiu, na 
tom, co jsem sám věděl ze školy, na co jsem narazil na internetu. Jiný způsob 
jsem nevyhledával.
23. A na internetu si vyhledáváte spíš zajímavosti, nebo navštěvujete
specializované weby?
No třeba Občanský vzdělávací institut, ten tam něco má. A jinak spíš... Říkám, 
ono je to dáno tím, že tam je poměrně malá hodinová dotace, není to třeba jako 
ekonomie, kde chodím na stránky České národní banky, Ministerstva financí 
a tak, protože to je celý rok, takže tady vlastně tím, že tady je to jenom šest hodin, 
tak si vystačím s tím cédéčkem, plus občas někam kouknu na vzdělávací institut, 
Český rozhlas.
24. Takže nemá smysl se tomu věnovat víc, protože byste to stejně 
nevyužil.
No, přesně tak. Až jednou bude přidaná hodina třeba v kvintě a bude tam 
samostatný předmět mediální výchova, tak určitě bych zabrousil do nějaký 
odborný literatury nebo na stránky, který se tomu přímo věnujou.
25. A máte nějaký vliv na to, jak se rozdělují ty hodinové dotace?
Buď tím, že někoho přesvědčím, že takhle je to správně nebo ne. Teď to 
paradoxně z pohledu ZSV vypadá, že exaktně zaměřená septima, která má nyní tři 
hodiny ZSV týdně, bude mít jenom dvě hodiny a jednu hodinu zeměpisu, protože 
jsou přírodovědci. Tam je to dané tím, že je nějaká hodinová dotace. Já sice můžu 
chodit každý týden za ředitelem, ale pokaždé to dopadne stejně, prostě je nějaký 
maximální počet hodin na třídu. Pokud by nějaký vyučující řekl, já tady v kvintě 
nepotřebuju dvě hodiny chemie, ale jen jednu, tak místo toho může být ZSV. Jako 
ta moc je v tom, že by mi někdo nějakou hodinu pustil.
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26. Jak jste říkal, že jste měl na vysoké škole komunikaci, to byl 
samostatný předmět, nebo v rámci nějakého jiného?
To byl samostatný předmět. Tam byla komunikace jako mezilidská, společenská, 
jako jedna část a druhá jako mediální. Bylo to pod fildou jeden semestr.
27. Ze strany školy tedy nebyla žádná kontrola toho, co jste si o mediální 
výchově nastudoval?
Vzhledem k tomu, že je to málo hodin, tak ne. Je to moje vlastní invence. Že jsem 
si řekl, že studenti gymnázia se musejí alespoň trochu seznámit s médii a vědět, 
jak fungují, nebýt jen těmi konzumenty.
28. Ocenil byste nějakou pomoc ze strany školy, státu, odborníků? Kdyby 
třeba připravili nějaký balíček a řekli: tohle je mediální výchova pro vyšší 
gymnázia, tady to máte, všechno pohromadě.
Určitě, určitě. Protože pak by to mohlo vést k tomu, že by se to téma dalo 
natáhnout na víc hodin. Že by se člověk pak mohl něčeho pevně přidržet a bylo by 
to schválený MŠMT a bylo tam jasný, že tahle témata jsou důležitý a dobrý, a tak 
je pojďme udělat. Protože teď jsem to já, kdo dělá tu selekci, a vybírám, co se 
bude probírat. I z toho cédéčka vybírám, protože tam je taky spousta témat. Ale 
pokud by byla nějaká příručka, která by toho vyučujícího vedla, tak by se toho 
pak dalo udělat i víc. Nějakým způsobem to natáhnout na deset hodin nebo na 
dvanáct.
29. Já vím, že nějaké takové příručky existují, ale je jich zase hodně. 
Takže by vám více vyhovovalo, kdyby byla jedna.
Jojojo, já jsem třeba narazil, že je třeba příručka Internetová média, což jakoby 
nevím, kdo vydává, ale je to jen o internetu. Takže kdyby byl ucelený systém, kde 
bude, co jsou média, jaké máme druhy médií, jeden blok internetová média, 
tištěná, veřejnoprávní a takovýhle věci. To není, to si musí člověk sesumírovat 
sám.
30. Ještě něco vás napadá, co by vám ulehčilo práci?
Tak určitě takováhle příručka, kdyby do škol přišla, to by bylo hodně dobrý. Byla 
by tam nějaká struktura toho možnýho předmětu. Kdyby byl jako doplněk té 
příručky i nějaký server, který by korespondoval s tou příručkou.
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Příloha č. 3: Výzkumný rozhovor – respondent 3, 

gymnázium C

A) Informace o respondentovi
1. Jaká je vaše aprobace?
Čeština, dějepis. Třetí stupeň.
2. Jaké předměty tu vyučujete?
Český jazyk, dějepis. Seminář moderních dějin. To je volitelný seminář. Potom 
seminář tvůrčího psaní, literární seminář a potom mediální seminář.
3. Takže mediální výchovu máte pouze v rámci toho mediálního 
semináře, nebo se vám prolíná i do jiných předmětů?
Prolíná se i do výuky českého jazyka, konkrétně do některých ročníků. Konkrétně 
do druhého ročníku, kde máme nějaké plány, kde se probírá publicistický styl. Ale 
je to něco úplně odlišného – mediální seminář od výuky publicistického stylu 
v českém jazyce.
4. Jak jste se dostal k výuce mediální výchovy?
Úplně jednoduše, protože sleduji co se děje ve světě, i na jiných školách. A tam už 
mediální výchova nějaký pátek běží a ještě před nějakými reformami rámcových 
vzdělávacích programů a plánů a tak jsem... Protože média a svět médií mě baví, 
je to takový můj soukromý zájem, tak jsem si tady prostě napsal mediální 
seminář. To jsem předložil vedení školy, že by to tady mohlo fungovat v rámci té 
seminářové výuky.
5. Takže to bylo na vás.
Z vlastního rozhodnutí.
6. Jak dlouho tady ten seminář běží?
Osm let? Možná devět let. Nevim, já si to nikam nepíšu.
7. A v rámci toho vznikal i ten školní časopis?
Taky. V rámci toho mediálního semináře vznikala fůra věcí. Protože vždycky 
záleží, jaká skupina ten seminář navštěvuje. Do budoucna mám vizi, že by ten 
seminář mohl fungovat i ve formě tzv. horkých médií, takže by mohla vzniknout 
školní redakce rozhlasová, televizní a tak podobně. Což naráží zase na množství 
problémů, že na to tu není software a tak podobně.

B) Odborná příprava na výuku mediální výchovy
8. Teď by mě zajímala ta část, jak vy jste se na tu výuku připravil.
Soukromě. A to zcela od A do Z.
9. Absolvoval jste třeba nějaké školení nebo kurz? 
Ne, to leckdy považuji i za docela zbytečnou věc, ale taky ta školení, která by mě 
zajímala, se dost často dějí v Praze a v dopoledních hodinách, což je 
problematické z hlediska uvolňování ze školy, protože se musí suplovat a tak 
podobně. Tudíž moje veškerá příprava je soukromá, vychází z vlastních zdrojů, 
z knížek, na internetu je fůra materiálů. Spolupracuji s Člověkem v tísni a jejich 
materiály.
10. A s jakou tou odbornou literaturou pracujete?
Toho je spousta, takže já to takhle nedokážu říct. Jirák, Média, Etika reklamy, 
Etika novinářské práce. Sleduji, co se teď v médiích děje ve vztahu 
k soukromému vlastnictví médií, k politice. To je prostě fůra věcí, to takhle asi 
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nejde říct seznam. Prostě setrvale sleduji ten mediální život. Třeba hlavně knihy 
od pana Jiráka, který jich má spoustu, tak některé z nich jsem četl.
11. Z toho už si potom vybíráte...
Z toho si pak vybírám jednotlivé motivace, jednotlivá témata, která mě zajímají, 
a nějak si to utvářím k obrazu svému, tak abych mohl hodiny, které potom 
připravuji pro studenty, mohl vygenerovat skutečně to, co je bude zajímat, to, co 
je skutečně aktuální a to, co by je vedlo k tomu, aby ten svět médií chápali.
12. Připadá vám ta nabídka odborné literatury dostatečná? Pokrývá 
všechno, co potřebujete?
Mně připadá, že ano. Myslím si, že vybrat jde i na dva roky. Pak samozřejmě 
záleží na invenci těch jednotlivých vyučujících. Protože cokoli můžete dělat 
jakýmkoli způsobem, takže pak záleží, jako vy si k tomu dodáte metodiku. Já 
třeba hodně pracuji s dokumentárními filmy a podobně. Děláme reportáže. Máte 
strašlivou spoustu možností, jak o těch médiích mluvit.
13. Když jste říkal, že si vyhledáváte informace na internetu, tak spíš jako 
způsobem tady zajímavost, tady zajímavost, nebo spíš nějaké specializované 
weby?
Vyhledávám si filmy, s nimiž pracuji. Je, tuším, i nějaký metodický portál. Teď 
nevím přesně, jestli je to Ministerstvo školství... Kde jsou rozebírány věci týkající 
se mediální výchovy, jednotlivá témata. Potom když dostanu nějaký kontakt, když 
se něco děje ve světě médií. Nevím, třeba Jeden svět na školách, tak ty 
dokumenty, které vidím, které znám, tak je využívám ve výuce. Cokoli se děje 
v médiích zajímavého. Teď zrovna jsme si se studenty v rámci výuky 
publicistického stylu povídali o mediální etice. Tak jsme rozebírali to videíčko,
kde si žáci ze školy na Praze 6 se vyjadřovali k odbornosti nebo neodbornosti, 
nebo spíš jazykové způsobilosti premiéra. A vlastně jsme rozebírali, jestli to je 
etické mediální sdělení, nebo neetické. Jestli ty děti jsou obětmi nějaké 
předvolební kampaně. Takže třeba tohle jsme teď řešili aktuálně zrovna dneska. 
14. Takže to průběžně doplňujete, aby to bylo aktuální.
Jinak to nemá smysl. Média jsou vždycky aktuální.
15. Měl jste média v nějaké podobě už na vysoké škole?
Ne, tam nic nebylo. 
16. Podle čeho jste se rozhodl, že se budete připravovat sám z literatury 
a nepůjdete na ta školení. Kvůli té škole?
Ano, to už jsem vám vysvětlil. Vy jste rád, když vás škola na nějaké školení pustí, 
ale zase vás nemůže pouštět pokaždé, kdy vy si zamanete. Vím o různých kurzech 
a to není jen mediální výchova, ale fundraising, leadership. To jsou věci, které mě 
zajímají, daly by se využít v praxi, mohla by je využít i ta škola, ale zase 
z hlediska fungování organismu té školy není možné, abyste chodil pořád někam 
pryč. Škola má nějaké hospodaření, takže to ze strany běžného vyučujícího to také 
chápu.
17. Tady mám otázku, zda vám nabyté znalosti přijdou dostatečné, to 
vzhledem k tomu, že si své znalosti neustále rozšiřujete...
Mě to připadá stále nedostatečné, protože to je tak bouřlivě se vyvíjející se svět, 
že...
18. Ocenil byste nějakou pomoc ze strany odborníků, státu, jak by na to 
měli učitele připravovat?
Já si hlavně myslím, že by se měla úplně reformovat výuka českého jazyka 
v českém školství, to obecně. A když mluvíme teď o tom mediálním semináři, tak 
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právě ve vztahu k preferenci k fungování mediálního světa, a to teď z mnoha 
důvodů, aby se studenti naučili veřejně vyjadřovat ke světu, který je obklopuje. 
Ať slovem psaným, tak mluveným. To samozřejmě souvisí s budováním nějakých 
jejich PR dovedností, které upotřebí v soukromém životě, profesním životě určitě. 
Potom z druhé strany každý je spotřebitel médií, každý je těmi médii nějak 
ovlivňován, tak naprosto preferuji, aby každý vzdělaný občan si uvědomil, že 
může být médii také manipulován. Že existují takové věci jako propaganda nebo 
populismus. Že existují nějaké marketingové zájmy, které hrají důležitou roli 
prostřednictvím médií. Viz třeba dnes skupina Penta a její vztah ke chtěnému 
nebo nechtěnému nákupu slovenských médií. Vztahy Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání k České televizi, k veřejnoprávním médiím. Tlaky politické 
proti médiím nebo naopak. Takže tohle všechno by měl každý vědět, aby potom ta 
média mohla splňovat tu roli, kterou by splnit měla. Tedy že jsou tím hlídacím 
psem demokracie, ale to také musejí trochu hlídat ti čtenáři a občané.
19. Takže by to mělo dostat nějaké větší zaštítění, třeba jako samostatný 
předmět?
Já si dokonce myslím, že v rámci českého jazyka se média zmiňují v souvislosti 
s publicistickým stylem, ale tam se preferuje především to, aby se studenti naučili 
ten styl jako takový, aby rozeznali zprávu, oznámení, aby uměli napsat třeba 
reportáž. Ale tohle je samozřejmě naprosto okleštěné. Tam nelze úplně 
implementovat věci týkající se jakým způsobem média ovlivňují životní styl 
mladých lidí. Nebo reklamu. Jakým způsobem se reklama řídí nějakými etickými 
pravidly, nebo co je ještě etické a neetické v reklamě. Těch témat je ukrutná 
spousta.
20. A třeba v ZSV to máte začleněné?
Ono to máte začleněné v každém předmětu, všude se toho můžete nějak dotknout. 
Já si myslím, že by to měl být nějaký ucelenější blok. A mluvím za naši školu. 
Leccos by se dalo ve vzdělávání českého jazyka škrtnout a leccos by se tam dalo 
doplnit. Ale to samozřejmě nezáleží na jedinci, ale na nějaké společenské 
smlouvě, abych používal osvícenecké termíny. A to nastane tehdy, když se změní 
uvažovaní lidí.
21. Když jsem mluvila s jedním vaším kolegou z jiného gymnázia, tak si 
stěžoval, že to třeba v rámci ZSV není stále na rovnocenné úrovni třeba 
politologie. Že ta se nemůže zkrátit a ta mediální výchova tam je pořád na 
okraji.
Já to, co učím na tom mediálním semináři, tak to není presentováno na 
předmětové komisi ani v rámci češtiny, ani dějepisu, takže vlastně jako by to 
neexistovalo. Je to bráno jako taková Popelka, bláznivý výmysl jednotlivce.
22. Ale přitom je v těch průřezových tématech.
Je, ale tam se to vždycky nějak zvládne. Ale ten průřez můžete zvládnout různým 
způsobem. Takže buď jenom kůrku naříznete, nebo ji doříznete.
23. Těch témat jsme se tu už dotkli, vám jde tedy hlavně o to fungování, 
ten proces. V rámci toho semináře si studenti i prakticky zkoušejí vytvářet ta 
média.
No to vždycky.
24. Takže jenom taková výčtová otázka, jaké pomůcky používáte.
Filmy, DVD, texty, noviny, časopisy, spoty, reklamy. Hodně využíváme moodle, 
děláme to formou e-learningu, kde studenti publikují, ukládají tam texty. Škola je 
zapojena do projektu Mladé fronty Studenti čtou a píší noviny třeba. Jinak když 
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máme nějaké akce, tak se snažím, aby studenti o těch akcích referovali. Třeba si 
myslím, že tohle nemá naše škola naprosto zvládnuté a obecně školy, že by si 
měly budovat nějaké své PR. Ale to už není otázka na mě, ale na management 
těch škol, to už je vůbec... Třeba v zahraničí, když přijedete, tak každá škola se 
snaží nějak presentovat a cíleně tu presentaci nějakým způsobem buduje. To tady 
vznikne snad až v momentě, kdy bude větší konkurenční prostředí a kdy se 
nebude brát každý jedinec ke studiu a bude skutečně záležet na tom, jestli je ta 
škola skutečně prestižní. A ne proto, že si to ona sama o sobě myslí, ale 
především, že to tak je.
25. Takže když to shrneme, vás to zajímá, máte pocit, že podněty se dají 
najít, ale chybí vám v zádech to zajištění od státu, ano takhle...
Popravdě řečeno, já ten stát vůbec nepotřebuji. V tomhle ohledu jsem já spíše 
příznivcem toho, že tyhle věci by měly vyrůstat zdola. A popravdě řečeno, ani 
kdyby mi to stát nenařizoval, tak bych to dělal, protože to považuji za smysluplné 
a prospěšné. Asi kdyby se tomu věnovala větší pozornost, tak by možná bylo 
leccos jednodušší praktikovat. Ale rozhodně nejsem příznivcem toho, aby mi stát 
nařídil, v jakých hodinách mám co praktikovat a vyplnil mi to nějakou metodikou. 
Protože přece jenom vychází člověk raději z nějakého rámce. A na učitelském 
povolání já preferuji, že je to povolání svobodné a různé věci můžete vyložit 
různými způsoby. Takže nějaká pomoc ze strany státu, za A, za B, za C, toto je 
správně a ostatní není... Myslím si, že vzdělaný člověk nepotřebuje nějak extra 
učebnice. Je to pomoc, ale nikoli důležitý předpoklad. Tím předpokladem je 
osobní invence, osobní zaujetí nebo schopnost o tom přemýšlet, samostatně, 
svobodně. Takže asi tak jako je to běžné všude jinde.
26. Ještě se jenom zeptám, ty semináře mají jakou hodinovou dotaci?
To jsou dvě vyučovací hodiny týdně.
27. A to si můžou volit studenti v jakých ročníkách?
Je to buď dvouletý seminář, kde teď je to komplikovanější, takže já to zredukuji 
na septimy a oktávy. Kde si to mohou zvolit buď jako jednoletý nebo dvouletý 
seminář. I když to se možná příští rok změní, protože když si to takhle zvolí, tak 
se ty skupiny vzájemně vyoutují, A ty semináře se neotevřou kvůli počtu zájemců, 
který je minimálně 13 nebo 15 studentů. Pak samozřejmě je tu taková věc, kdy ti 
vyučující presentují některé předměty jako matika, fyzika, jako nutné předpoklady 
k tomu, aby ti studenti byli vůbec přijati na vysoké školy, tak potom samozřejmě 
tím, že student získává ve vyšších ročnících nějakou oborovou preferenci pro další 
studium, tak bere ten seminář třeba jenom bokem, spíše jako zajímavost. Protože 
tolik studentů, kteří by chtěli jít studovat mediální výchovu, není. Byť třeba na 
straně druhé jsem rád, že vždycky z toho semináře se někdo na ta mediální studia 
dostane. Takže každý ten seminář produkuje budoucího studenta žurnalistiky nebo 
něčeho s tím spojeného.
28. Tak já vám děkuji. Myslím, že jsme to prošli všechno.
Jinak u neziskovek se toho dá sehnat taky fůra, třeba od Člověka v tísni, mají 
materiály Média a chudoba, Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách a Volby 
nanečisto a tak dále. A to jsem zůstal jen u Člověka v tísni.
29. Takže to sledujete, co ty neziskovky dělají.
Pořád.
30. A je vám líto, že se nemůžete zúčastnit.
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Tak nemůžu se účastnit, ale na druhou stranu tady máme program „D of E“, či 
jiná školení, na která bych rád chodil. Rád bych chodil na školení psaní 
evropských projektů.
31. A v rámci dalšího vzdělávání učitelů na to nemáte možnost chodit?
No lze, ale když to je dopoledne, tak nemůžete jít 2x, 3x do měsíce někam, 
protože se za vás musí suplovat a kdyby to udělal každý ten vyučující... Ale to je 
otázka na management školy. V tom bych chtěl mimo jiné, aby ten stát uznával, 
co je to vlastní vzdělávání. To, že je tu nějaká brožurka, že můžeme chodit do 
Centra pedagogického vzdělávání nebo do NIVD ústavu Dalšího pedagogického 
vzdělávání na přednášky, které vám jsou k ničemu, protože jsou nepraktické a je 
to jenom oddrmolení nějakých starých dat z nějakých starých skript. Ale má to 
nějaké evidenční číslo, dostanete papírek, že to je MŠMT, že jste kód číslo. Ale ve 
výsledku to není k ničemu. A pak jsou leckdy věci, které by vás zajímaly, ale ten 
kód nemají.
32. Takže tou školou nejsou hodnoceny jako přínosné.
No, škola to pak vykazuje inspekci. Takže je to možná takový trochu pokrytecký 
systém, který je tu nastavený. A pak je to ta praxe, kdy na těchhle školeních se 
přiživuje mnoho lidí, dalších institucí a to už je zase na dlouhé vyprávění. Jakou ta 
školení mají někdy úroveň.
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Příloha č. 4: Výzkumný rozhovor – respondent 4, 

gymnázium A

A) Informace o respondentovi
1. Jaká je vaše aprobace?
Moje aprobace je čeština, výtvarka.
2. Jaké předměty ve škole vyučujete?
Výtvarku jsem tady ještě neučil. Jen češtinu.
3. V rámci češtiny tedy zapojujete mediální výchovu nějakým 
způsobem?
Jako samostatný předmět tu mediální výchova nefunguje. Z hlediska češtiny se 
mediální problematika vyskytuje tu a tam. Nějak celistvěji je probíraná, tuším, že 
ve třetím ročníku, kde se podle nějakých těch našich plánů má probrat 
publicistický styl. Takže tam používám učebnici, kde mi víceméně pár cvičení 
slouží k tomu, abych ty děti upozornil, nebo aby si oni sami došli k obrovskému 
vlivu médií a problematiku dnešní společnosti s tím spojenou. Já tedy rozhodně 
nepoužívám k výuce počítač. Tím pádem jim neukazuju ukázky stažené 
z internetu, z filmů. Na filmy jdeme do kina. Tu a tam nějaký promítnu, ale když 
už, tak celý. Nepracuji s nějakými střípky. Co se týče tisku denního, tak je spíš 
odrazuji, než aby ho četli. Byla tady před lety, nevím, do jaké míry to trvá, tuším 
že už ne. Ale myslím, že Mladá fronta sem byla dodávána pro žáky několika tříd, 
aby to mohli číst nebo že mohou i sami přispět. Já sám denní tisk nečtu a nikdy 
jsem ani nečetl a je to pro mě takové dědictví minulého režimu. Jsou mi 
sympatičtí publicisté, z hlediska historického vývoje, kteří upozorňovali na 
nebezpečnost a momentálně třeba nízkou úroveň tisku. Počínaje třeba Čapkem u 
nás, konče Krausem v německy mluvících zemích. Tak to zdůrazňuji, jako takový 
protiklad literatury, která se tvoří za jiných okolností. Není tam třeba časový tlak, 
nutnost aktuálnosti a tak. Jinak tedy používám poměrně často jak ve výuce 
češtiny, tak v tom semináři materiály z tisku zejména z oblasti reklamy, inzeráty. 
Často ve spojení textu s obrazem a na tom si ukazujeme různé věci. Já nevím, 
jestli tohle všechno pro vás má význam. Buď už různé tropy, metaforu, 
metonymii, personifikaci, s tím reklama velmi často pracuje. A v tom semináři 
kulturní antropologie ukazuji vztah kultury, přírody a člověka na těch reklamách a 
někdy i v časopiseckých článcích.
4. Vy jste měl takto tu výuku nastavenou vždycky, nebo nastala nějaká 
změna s příchodem rámcových vzdělávacích programů?
Ne, ne nenastal. Takhle jsem to měl.
5. A to bylo, předpokládám, na vás, jak si to nastavíte?
Ano.

B) Odborná příprava na výuku mediální výchovy
6. Jak jste se na tuto výuku připravil? Absolvoval jste školení/kurz, nebo 
jste jenom četl odbornou literaturu, nebo jste hledal na internetu? Jak jste 
přistoupil k přípravě na téma médií, aby poznatky o nich mohl předávat dál?
Četl jsem nějakou odbornou literaturu, například od Marshalla McLuhana Jak 
rozumět médiím, Gutenberg Galaxy. Potom, co si vzpomínám, mě velmi oslovila 
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knížka Neila Postmana Ubavit se k smrti. Mezitím takové ňáké všechny možné. 
Mě zajímala kulturní historie, takže v rámci knížek z této oblasti na to naráží 
člověk každou chvíli. 
7. Na nějakém kurzu jste nebyl?
Nene.
8. Dohledáváte si ještě nějakou metodologii, témata, zajímavosti na 
internetu?
Metodologii určitě ne, témata spíš, když na něco narazím, tak to použiju třeba.
9. Na vysoké škole jste ještě neměl mediální výchovu v rámci žádného 
předmětu?
Ne, myslím, že ne. Já jsem byl ještě totáčový student a tam se to moc neprobíralo.
10. Tady ve škole byl nějaký důraz na to, aby se ta média vyskytla třeba 
ve výuce té češtiny?
Určitě ne.
11. Kolik prostoru tomu tam tak věnujete v rámci ročníku?
Já to mám tak rozstrkané, ale třeba těm médiím konkrétně v tom třeťáku v rámci 
výuky publicistického stylu, tak tam věnujeme třeba čtyři šest hodin. A pak 
takové ty drobnosti a to si netroufám sečíst.
12. To, co teď víte o médiích, vám připadá pro vaše potřeby výuky 
dostačující? Nebo máte pocit, že potřebujete ještě dočerpávat další znalosti?
Ne, ne, mám na to hotový názor. A neříkám to jako své plus.
13. Co si myslíte, že by vám pomohlo ze strany státu, školy, odborníků, 
co by pomohlo mediální výchově ve smyslu seznámení mladých lidí 
s fungováním médií, s jejich nástrahami?
Já nevím, jak mám teď odpovědět, protože mám pocit, že pakliže se něco děje 
v tomto směru na školách, tak je to spíš jako pro-mediální propaganda, než jako 
varování před jejich riziky. A to je můj pocit. Takže teď jsem v rozpacích. Škola 
těžko mi může nějak vyjít vstříc. Když prostě... Učitel v tomhle případě presentuje 
svoje názory, svoje pohledy na věc a mnohdy i ta škola jde proti. Jak jsem vám 
říkal, že tady děti dostávaly půl roku nebo rok Mladou frontu zdarma. To si 
myslím, že není úplně krok, aby byli upozorňováni na úskalí.
14. K nám na gymnázium také chodily, ale vždy k tomu byla i nějaké 
reflexe. Ne samozřejmě ve všech hodinách, ale pracovali jsme s tím.
Tak to asi byli vaši učitelé probudilí.
15. Mě šlo spíš o to, co by vám pomohlo při výuce. Jeden učitel říkal, 
chtěl bych mít jasný návod, co mám učit. Je to příliš široké téma, chtěl bych 
jasnější vymezení. Jiný učitel to pojímá po svém, ale chtěl by chodit na 
školení, ale škola ho neuvolňuje. Takže nějaká takováhle věc, která by vám 
tu práci usnadnila. Ale pokud jste spokojený, tak tím líp samozřejmě.
To je samozřejmě dáno tím mým negativním vztahem k médiím, takže se dá 
předpokládat, že asi nebudu vyhledávat školení na tuhle tematiku. Já si myslím, že 
– teď abych neřekl něco, co není tak úplně pravda z mého pohledu – jak jste 
zmínila ten první postoj, tak já si myslím, že učitel ve svém oboru, tedy jestli ho 
má vystudovaný nebo ne, to už je jiná věc, ale že by si měl vystačit sám, když tak 
si vyhledat sám. Ale ten model „já bych chtěl, ale pomozte mi“, to mi připadá 
takové jako divné. To se netýká jenom médií, ale čehokoli. Když už v něčem jedu, 
tak si ty informace seženu, ale nežádám nadřízeného o školení. Jestli jste to tedy 
myslela takhle.
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16. Spíš ve smyslu, že ta nabídka knih, učebnic, pomůcek je poměrně 
široká, ale roztříštěná. A i to zadání je poměrně vágní, co se má a nemá učit 
v rámci mediální výchovy, takže to spíše více vymezit, co jsou ta klíčová 
témata.
I takhle si myslím, že když to člověk učí, tak by si měl připravit klíčová témata. 
Že by neměl čekat na nějaký na nějaký signál shora.
17. Takže máte pocit, že k čemu se chcete dopracovat, k tomu se 
dopracujete.
Ano, mám ten pocit.
18. My už jsme se toho okrajově dotkli, ale jaká témata se studenty 
probíráte. Zmiňoval jste kritické čtení médií.
To není téma kritický pohled, tématem jsou média a to jedeme podle učebnice. 
Spíše je to můj osobní pohled, který bych na ně rád přenesl. Vzhledem k těm 
rizikům, která vidím. Ale že bych to otevřel jako téma na celou hodinu, to ne . 
Spíš se to vine jako taková červená nit tím tématem médií.
19. Jak se jmenuje ta učebnice?
Český jazyk 3, Věra Martínková, Praha 1993. S touhle učebnicí už nikdo na škole 
nedělá, protože přešli na modernější. Ale mě to vyhovuje kvůli některým 
cvičením.
20. Napadá vás k tomu ještě něco, co byste mi k tomu chtěl říct?
Asi ne.
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Příloha č. 5: Výzkumný rozhovor – respondent 5, 

gymnázium D

A) Informace o respondentovi
1. Jaká je vaše aprobace?  
Čj - ZSV
2. Jaké předměty ve škole vyučujete?  
ČJ, OBV, ZSV
3. V rámci čeho učíte mediální výchovu?  
ZSV
4. Jak dlouho učíte mediální výchovu?  
Asi 4 roky, ale v zásadě 20 let.
5. Jak jste se dostal k její výuce? 
Z vlastního rozhodnutí.

B) Odborná příprava na výuku mediální výchovy
6. Jak jste se na tuto výuku připravil?
7. Absolvoval jste školení/kurz? Našel jste si ho sám, nebo vám ho 

zařídila škola? 
Našel jsem si několik školení sám.
8. Kdo toto školení organizoval? 
Člověk v tísni, Krajské centrum vzdělávání
9. Víte, jaké byly odborné zkušenosti lektora? 
Nevím.
10. Jakou formou probíhalo? Prezenční, distanční, kombinovanou? 
Prezenční.
11. Jak dlouho trvalo? 
Většinou několik hodin, výjimečně celý den.
12. Jakými tématy jste se zabývali? 
Využití médií ve výuce, mediální manipulace...
13. Zdálo se vám školení přínosné? 
Většinou ano.
14. Co byste změnil? 
Nabídka by mohla být pestřejší, ale v zásadě bych neměnil nic.
15. Prošel jste pouze jedním kurzem, nebo více? 
Více.
16. Prošel jste online kurzem?
Ne.
17. Vzděláváte se četbou odborné literatury? Jaké? 
Čerpám informace zde: 
http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/MVP-49.html
18. Informace získáváte dílčím způsobem?
Jaký typ informací vyhledáváte? Témata, metody, fakta, zajímavosti?  
Hlavně metody. 
19. Odkud tyto informace získáváte? 
http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/MVP-49.html



19

20. Vyhledával jste je jen na začátku, nebo průběžně? 
Průběžně.
21. Měl jste MV už na vysoké škole v rámci pedagogické přípravy?
Na jaké VŠ jste studoval? 
PF Plzeň
22. Jaký rozsah mělo vzdělávání v oblasti MV? Samostatné téma v rámci 

jiného předmětu, okrajové téma, samostatný předmět. 
Nic.
23. Kdo ho vyučoval? 
Nikdo.
24. Proč jste se rozhodl právě pro tuto formu vzdělávání? 
Je dobrá.
25. Kladla škola důraz na to, abyste si toto vzdělání doplnil? Podpořila 

vás? 
Ne.
26. Přijdou vám vaše nabyté znalosti dostatečné, nebo byste je rád ještě 

rozšířil? 
Rád bych je rozšiřoval.
27. Jakou pomoc ze strany školy/státu/odborníků byste ocenil?  
Metodiku, nápady...

C) Způsob výuky mediální výchovy
28. Jak jste začlenil MV do své výuky? Kde jste hledal inspiraci? 
Na seminářích, na zmíněných stránkách.
29. Jaká témata v ní probíráte? 
Různá – skoro cokoliv.
30. Jaké pomůcky používáte? 
Video, internet, projektor...
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Příloha č. 6: Tabulka vyučovaných předmětů s mediální 

tematikou pro budoucí učitele

Univerzita 

Karlova 

v Praze

Katedra českého jazyka

Mediální výchova PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ PhDr. Radka Holanová, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mediální výchova

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.Mediální výchova - Základy interpretace 

masových médií

Masarykova 

univerzita 

v Brně

Katedra českého jazyka a literatury

Mediální kultura
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, 

Ph.D.
Mediální výchova jako prostředek 

nácviku souvislého jazykového projevu

Katedra občanské výchovy

Mediální výchova v občanské výchově
Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Mediální výchova

Katedra pedagogiky

Filmová a mediální výchova
Mgr. Jana Krátká, Ph.D. 

a Mgr. Patrik Vacek

Ústav pedagogických věd

Mediální výchova Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Ústav hudební vědy

Mediální výchova a mediální gramotnost Mgr. Pavel Sedláček

Jihočeská 

univerzita 

v Českých 

Budějovicích

Katedra společenských věd

Základy veřejné a mediální komunikace Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

Úvod do studia médií
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Mediální pedagogika

Ostravská 

univerzita 

v Ostravě

Katedra informačních a komunikačních technologií

Média a komunikace
Mgr. Pavel Kapoun

a Mgr. Lucie Olšovská
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Katedra výchovy k občanství

Didaktika mediální výchovy PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.

Technická 

univerzita 

v Liberci

Katedra českého jazyka a literatury

Základů teorie mediální komunikace

PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.Marketingová/mediální komunikace 

v praxi

Katedra pedagogiky a psychologie

Mediální výchova
PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

a Mgr. Magdaléna Marešová

Univerzita 

Hradec 

Králové

Katedra českého jazyka a literatury

Média a škola

PaedDr. Lenka MüllerováMédia ve školní a mimoškolní praxi

Média a společnost

Ústav primární a preprimární edukace

Mediální výchova PaedDr. Vl. Hornáčková, Ph.D.

Mediální výchova Mgr. Václav Víška, Ph.D.

Univerzita 

J.E. Purkyně 

v Ústí nad 

Labem

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Literatura v masmédiích I a II Mgr. Radek Fridrich

Jazyk politiky a masmédií PhDr. Jan Horálek, Ph.D.

Jazyk masmédií doc. PhDr. Ludm. Zimová, CSc.

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci

Katedra českého jazyka

Mediální výchova Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Katedra hudební výchovy

Mediální výchova v hudebním vzdělávání Doc. MgA. Jaroslav Majtner

Katedra výtvarné výchovy

Mediální výchova PaedDr. Markéta Pastorová

Západočeská 

univerzita 

v Plzni

Katedra výtvarné kultury

Mediální výchova pro vizuální gramotnost

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
Receptivní činnosti v mediální výchově
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