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Abstrakt

Práce je věnována dnes hojně diskutovanému tématu mediální gramotnosti. 

Nezabývá se ale edukací žáků, obrací se k možnostem vzdělávání (především)

středoškolských učitelů v oblasti mediální výchovy. Stručně uvádí do problematiky, 

co je to mediální výchova a mediální gramotnost a jaká je její historická tradice 

v českých zemích. Věnuje se zásadám a pravidlům vzdělávání dospělých z pohledu 

andragogiky. Analyzuje nabídku vzdělávacích programů, seminářů, odborné 

literatury a specializovaných webů od neziskových organizací, soukromých firem, 

státu a vysokých škol. Samostatná kapitola přináší přehled vyučovaných předmětů 

s mediální tematikou na pedagogických fakultách. Provedené vlastní výzkumné 

šetření je zaměřené na vzdělávací strategie a přístupy k výuce mediální výchovy 

několika učitelů z plzeňských gymnázií. Nehodnotí jen množství a druh využitých 

vzdělávacích forem, ale blíže si všímá i motivace učitelů k dalšímu profesnímu 

seberozvoji, jejich vztahu k médiím a individuálním možnostem při zavádění 

průřezových témat na jednotlivé školy. V závěru se práce snaží předložit pozitiva 

a negativa současného stavu, kriticky zhodnotit situaci v oblasti dalšího profesního 

vzdělávání pedagogů a navrhnout možná řešení a zlepšení do budoucna.

Abstract

This paper focuses on the much discussed topic of media literacy. Rather than 

focussing on the education of pupils, it turns to the possibilities of education

primarily of high school teachers in the area of media education. It briefly presents 

the issue of media education and media literacy, and its historical tradition in the 



Czech lands. It focuses on the principles and rules of adult education from the point 

of view of andragogy. It analyses the offer of training programs, seminars, 

professional literature and specialized websites from non-profit organizations, private 

companies, the state and universities. A separate chapter provides an overview of the 

subjects taught with media themes at faculties of education. The research focuses on 

educational strategies and approaches to teaching media skills among several

teachers from grammar schools in Plzen. It not only evaluates the amount and type of 

used forms of education, but takes a closer look at the motivation of teachers for 

further professional self-development, their relationship to the media and individual 

capabilities in the implementation of cross-cutting topics at individual schools. In the

conclusion, the paper tries to show the positives and negatives of the current 

situation, to critically evaluate the situation in the area of further professional 

education of teachers, and to suggest possible solutions and improvements for the 

future.
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spíše okrajově, než že by stálo ve středu zájmu. Proto bych ráda shrnula nejen poznatky o 
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2) Mediální gramotnost jako součást vzdělávání na středních školách

a) Koncepce MG jako jednoho z nových typů gramotností

b) Možnosti začlenění MG do vyučování
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Úvod

Téma mediální gramotnosti a jejího rozvoje není v poslední době ničím 

ojedinělým. Sami čeští učitelé a další odborníci1 si již od začátku devadesátých let 

začali uvědomovat sílu médií a jejich rostoucí význam pro každodenní fungování 

člověka ve společnosti. Postupně tedy mediální výchova začala pronikat do škol 

a se zavedením rámcových vzdělávacích programů a průřezových témat čím dál 

tím více i do akademických prací studentů. Pohled, který mě však zajímal, i jako 

studentku andragogiky, a který jsem poněkud postrádala, byl pohled na 

vzdělávání a odbornou přípravu samotných učitelů mediální výchovy. Odkud 

čerpají své znalosti? Kolik jich potřebují? Jaká pro ně existuje vzdělávací 

nabídka? Co pro ně znamenalo zavedení nových témat? Jak jim pomohl stát? Jak 

začlenili mediální výchovu do své výuky? Jaká je zde role školy? Tedy

komplexnější pohled na nové téma a jeho zavádění z pohledu učitelů. Práce, které 

se mi podařilo nalézt, se zaměřovaly spíše na výukové metody a realizaci na 

školách, historický vývoj, porovnávání mediální výchovy v různých státech, 

rozvoj mediální gramotnosti v projektech veřejných knihoven, univerzit třetího 

věku apod. Nejblíže mému tématu byla práce Kateřiny Lojdové Pojetí mediální 

výchovy v pedagogických periodikách a na webových stránkách pro učitele, která 

se zaměřovala na interpretaci tématu mediální výchovy a četnost jejího zmiňování 

ve vybraných médiích (Lojdová, 2006). Nebo pak práce Ondřeje Dufka s názvem 

Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka, která se v jedné 

z kapitol zaměřuje na učebnice vydané přímo k mediální výchově (Dufek, 2011).

V současné době na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy píše Adéla 

Olejárová například bakalářskou práci na téma Mediální výchova na 

pedagogických fakultách v ČR (Olejárová, 2014).

Cílem této práce je přinést přehled vzdělávací nabídky pro učitele v oblasti 

mediální výchovy, kterou jim v různých formách poskytuje jak neziskový, tak 

komerční sektor, stát a další organizace či jednotlivci. Další důležitou částí by 

                                               

1
Hovoříme zde o situaci v České republice, resp. Československu. V západních zemích začal 

tento proces již mnohem dříve.
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měla být sumarizace předmětů s mediálním zaměřením na jednotlivých 

pedagogických fakultách českých státních vysokých škol. Vlastní výzkumné 

šetření, vedené formou kvalitativních rozhovorů, by pak mělo na konkrétních 

případech ukázat, jaké cesty k dalšímu profesnímu vzdělávání využívají stávající 

učitelé (pro lepší porovnání pouze plzeňských) gymnázií. Jaký je jejich vztah 

k tématu médií, jak jej zavádějí do výuky a na jaké problémy při tom narážejí. 

Tyto tři části, spolu se stručnou definicí mediální výchovy a jejím zakotvením ve 

vzdělávacím systému a základními andragogickými přístupy ke vzdělávání 

dospělých, by měly směřovat k hlavnímu cíli práce, a sice k analýze současného 

stavu přípravy učitelů na výuku tohoto tématu, jeho pozitivům a negativům 

a hledání možných zlepšení. 

Výsledná práce se částečně odchýlila od původně zadaných tezí. Byla 

zredukována úvodní teoretická část definující mediální výchovu a její možné 

zařazení do výuky, neboť je toto téma již hojně zpracováno v jiných pracích 

a nepřineslo by tudíž mnoho nového. Naopak byla rozšířena část zabývající se 

možnostmi vzdělávání učitelů, neboť se ukázala jako dosud komplexně 

nezpracovaná, a proto i přínosnější. Byla poupravena i výzkumná otázka 

samotného šetření, která si přestala klást za cíl efektivně měřit úroveň mediální 

gramotnosti učitelů, jelikož jsem po konzultacích dospěla k názoru, že dosud 

neexistují spolehlivé a jednotné metodiky pro její hodnocení. Pozornost tedy byla 

zaměřena na přístupy jednotlivých pedagogů k získávání nových informací. 

Z toho důvodu byl i následně zpřesněn název práce. Změna tezí, stejně jako 

názvu, byla řádně konzultována s vedoucím práce a následně i schválena vedením 

katedry.
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1 Mediální gramotnost jako součást moderního 

vzdělávání 

Postupný a od konce 19. století velmi dynamický rozvoj médií je etabloval 

mezi podstatné, až klíčové složky společenského i soukromého života lidí. Spolu 

s jejich rostoucím vlivem jim byla přiznávána i větší důležitost při jednání 

a rozhodování člověka. Žít bez médií a mimo jejich vliv je dnes již nemožné 

(Gripsrud, 2002). Zejména revoluce v digitálním světě a online komunikaci, které 

jsme nyní přímými účastníky, otevírá na jednu stranu dosud netušené možnosti, 

na druhé straně je ale procesem, nad nímž nemáme kontrolu a jsme pouze jeho 

uživateli (McChesney, 2009). Marshall McLuhan zmiňuje v této souvislosti výrok 

papeže Pia XII., který již v roce 1950 prohlásil, že „budoucnost lidské společnosti 

a stabilita jejího vnitřního života do značné míry závisejí na udržení rovnováhy 

mezi silou komunikačních technik a schopností jednotlivce na ně reagovat“

(McLuhan, 1991, s. 31). Lidstvo tomuto problému ale po staletí nevěnovalo 

přílišnou pozornost a toto postupné přijímání vlivu médií učinilo ze světa vězení 

beze stěn (McLuhan, 1991). Moderní společnosti se tak v posledních letech snaží 

reagovat nejen na hrozby, jež v sobě skrývají média, ale i na příležitosti, jichž

může člověk se znalostí principů jejich fungování využít ke svému prospěchu. 

Fakt, že se dnes není možné styku s médii, ať už v jakékoli podobě, vyhnout, činí 

z mediálních věd nikoliv už výlučně obor pro specializované odborníky, ale 

obecnou disciplínu zahrnující znalosti a dovednosti použitelné a nezbytné pro 

širokou veřejnost. Do celého spektra funkční gramotnosti se tak zařadila i tzv. 

gramotnost mediální.

1.1 Vymezení pojmu mediální gramotnost a mediální 

výchova

Pro správnou orientaci v následujícím textu definujeme nejprve základní 

pojmy, které budou pro tuto práci stěžejní. 
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V první řadě je to mediální gramotnost. Ta bývá definována jako „série 

komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost vyhledávat, analyzovat, 

hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech. (...) Mediálně 

gramotný člověk je schopen maximálně využívat dostupná média pro své 

vzdělávání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb“ (Bína, 2005, s. 20). Mediální 

gramotnost můžeme vnímat ve dvou rozměrech. Buďto její znalostní rovinu, která 

zahrnuje „osvojení si základních poznatků o historii současných médií, 

o principech jejich fungování, o jejich společenské roli, případných hrozbách 

jejich zneužití a o rozvoji médií jakožto průmyslového odvětví. Dovednostní 

složka mediální gramotnosti se soustředí na získávání a rozvíjení praktických 

dovedností při práci s médii“ (Bína, 2005, s. 20).2

Základním edukačním cílem mediální výchovy3 je zformování dokonale 

sociálně komunikujícího člověka. Při koncipování tohoto cíle existují, jak uvádí 

Bína, tři základní, spíše jen v akcentech se lišící, koncepty. Zaprvé to jsou 

výpovědní a komunikační kompetence, u kterých jsou zdůrazňovány především 

před-mediální řečově komunikační a textotvorebné schopnosti. Zadruhé tzv. 

funkční gramotnost, kterou je myšlena schopnost čtenářsky a komunikačně 

zvládnout písemné texty v sociálním životě. Poslední je mediální gramotnost ve 

smyslu zvládnutí komunikace pomocí nosičů slov, písmen, zvuků a obrazů (Bína, 

2005).4

                                               
2 Další vymezení mediální gramotnosti najdeme např. u Marka Mičenky a Jana Jiráka v knize 

Základy mediální výchovy (Mičenka, Jirák a kol. 2007, s. 9), Jana Pospíšila a Lucie Závodné 

v publikaci Mediální výchova: Metodika. (Pospíšil, Závodná, 2010, s. 47) nebo u Josepha DeVita

v Základech mezilidské komunikace (DeVito, 2008, s. 14).

3 Pojem mediální výchova zde budu obecně uvádět s malým počátečním písmenem. Jiné psaní 

bude zachováno v případě přesných citací tak, aby odpovídalo původnímu zdroji.

4 Definice mediální výchovy přinášejí i autoři v knize Mediální pedagogika: Média a komunikace 

v teorii a pedagogické praxi (Pavličíková, Šebeš, Šimůnek, 2009, s. 6, 8) nebo Výchova ke zdraví 

(Machová, Kubátová a kol, 2009, s. 99–100).
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1.2 Vývoj mediální výchovy ve školství

Základním východiskem pro vznik mediální pedagogiky byl předpoklad, že 

„vztah lidí ke světu v moderní společnosti je z velké části zprostředkován médii 

a že pedagogické jednání je světem médií do značné míry ovlivňováno“ 

(Niklesová, 2007, s. 18). První úvahy o médiích jako důležitém prostředníkovi 

mezi světonázorovou zkušeností a lidmi a současně i první pedagogické 

a didaktické úvahy o médiích můžeme najít již u Komenského v jeho slabikáři pro 

latinské školy Orbis sensualium pictus z roku 1658 (Niklesová, 2007). Ale sílu 

a význam médií si nepochybně uvědomovali již katoličtí církevní hodnostáři, kteří 

na přelomu 15. a 16. století začali sestavovat první seznamy zakázaných knih 

a zavádět první cenzurní opatření (Bína, 2005). 

Dějiny mediální pedagogiky teoreticky začínají spolu se vznikem masových 

médií, tedy v polovině 19. století s příchodem tzv. northclifovské revoluce (Bína, 

2005). První polovina 20. století se nesla v duchu ochranné pedagogiky, která 

vnímala média zejména jako riziko pro mládež. Filmu a dalším masovým médiím 

byl vyčítán specifický druh zábavy, který vede k rozpadu duchovních a kulturních 

hodnot a vzbuzování agresivity. V době druhé světové války se média stala 

především v Německu účinným nástrojem propagandy (Bína, 2005). V 50. letech 

se ještě objevují směry jako preventivní filmová výchova a teprve od 60. let se 

v mediální pedagogice začíná prosazovat kritický směr usilující o smysluplné, 

uvědomělé a kritické používání médií. Jsou formulovány první teze o manipulaci 

masou prostřednictvím médií a teorie o potřebě snížit moc mediálních koncernů. 

Zároveň začíná být akcentován přístup všech sociálních skupin k médiím a do 

médií (Bína, 2005). 

Z těchto základů vzniká v 70. letech společensko – kritický směr mediální 

pedagogiky, jehož cílem je aktivní recipient, který média aktivně využívá pro svůj 

užitek, přestává být pouze pasivním příjemcem, ale sám tvoří veřejné mediální 

dění (Bína, 2005). V této době se také začíná hovořit o mediální pedagogice 

jakožto samostatné disciplíně, a to zejména v Německu (Niklesová, 2007). Z této 

doby se nám zároveň uchoval změněný pohled na média, která už nejsou vnímána 

jen jako technické prostředky, ale díky etnometodologickému obratu jsou za 
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klíčové považovány obsahy a jejich vnímání nejrůznějšími sociálními skupinami 

(Bína, 2005).

1.3 Současné právní zakotvení mediální výchovy a její 

zařazení do výuky v ČR

V České republice došlo k největšímu posunu v oblasti mediální výchovy se

školskou reformou a zavedením rámcových vzdělávacích programů, které 

upravily podobu stávající výuky a zavedly mimo jiné i průřezová témata. Jedním 

z nich byla i mediální výchova. „V souladu s novými principy kurikulární 

politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv.

Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů 

pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na 

dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň̌ v systému kurikulárních dokumentů 

představují Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy 

(RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné 

v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro 

jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní 

úroveň̌ představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá 

škola podle zásad stanovených v příslušném RVP“ (Výzkumný ústav 

pedagogický, 2007, s. 5).

Touto zásadní změnou se školy dostaly do situace, kdy bylo nutné zabývat 

se otázkou, jak se s tímto úkolem vypořádat. Průřezová témata jako taková tvoří 

povinnou součást vzdělávání. Jejich obsah je rozpracován do tematických okruhů,

které obsahují nabídku témat, činností a námětů. Podstatné je, že všechny 

tematické okruhy jsou povinné a škola je musí zařadit do svého ŠVP. Současně je

ale hloubka, rozsah, výběr témat a forma jejich realizace zcela v kompetenci školy 

a konkretizují se v ŠVP (Výzkumný ústav pedagogický, 2007). Co se týče 

mediální výchovy, některá gymnázia s jejími tématy pracovala ještě před 
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ustanovením průřezových témat a s jejich příchodem pro ně nenastala žádná 

výraznější změna. Na druhou stranu jiné školy jsou s jejím zařazením stále spíše 

na začátku.

Ze strany Ministerstva školství byla ponechána značná volnost i v oblasti 

zařazení průřezových témat do výuky. Lze je realizovat jako součást vzdělávacího 

obsahu již vyučovaných předmětů, je možné jim věnovat samostatné projekty, 

semináře, kurzy, besedy apod., případně je lze ustanovit jako samostatný 

vyučovací předmět. Tyto formy je možné navíc libovolně kombinovat.5 Dále se 

doporučuje doplňovat výuku o návštěvy filmů, divadelních představení apod. 

(Výzkumný ústav pedagogický, 2007).

                                               
5 Více o konkrétních formách zařazení mediální výchovy do výuky je možné se dočíst např. 

v diplomové práci Realizace mediální výchovy na 2. stupni základní školy Michaely Štěpánkové 

(Štěpánková, 2013). 



11

2 Další vzdělávání učitelů z pohledu andragogiky

Vzhledem k tomu, že stěžejním tématem této práce je vzdělávání učitelů, 

tedy dospělých, je nutné se na tuto problematiku dívat nikoli pohledem 

pedagogickým, ale andragogickým. Následující kapitola proto stručně nastíní

základní principy andragogiky, současné trendy a přístupy k dalšímu odbornému 

vzdělávání, možnosti a formy realizace výuky dospělých a také se zaměří na to 

z hlediska vzdělávání nejdůležitější, a sice na motivaci k dalšímu seberozvoji.

2.1 Vzdělávací proces z pohledu andragogiky

Andragogika6 jako taková je považována za „vědní a studijní obor 

zaměřený na veškeré aspekty vzdělávání a učení se dospělých“ (Beneš, 2008, 

s. 11). Z toho důvodu jsou možnosti a specifika dalšího profesního vzdělávání 

učitelů zkoumána právě jejím prizmatem. Je důležité si uvědomit, že vzdělávání

dospělých je definováno jako „uspokojení subjektivních vzdělávacích potřeb 

jednotlivce. (...) Další vzdělávání znamená obrat k objektivním vzdělávacím 

potřebám, které jsou definovány státními zájmy, ekonomickou nutností apod.“ 

(Beneš, 2008, s. 24). Motivace k dalšímu studiu tak může plynout jednak 

z individuálních pohnutek daného jedince, který projeví zájem o nové poznatky, 

stejně tak jako z vnějších tlaků státu, zaměstnavatele či celé společnosti, která 

potřebuje svoji pracovní sílu v průběhu let formovat a dále přizpůsobovat rychle 

se měnícím podmínkám. V moderním pojetí přestává škola fungovat jako výlučná 

a rozhodující instituce schopná připravit jedince na jeho povolání po celý jeho 

život. Množství informací zahrnujících současnou úroveň poznání a jejich rychlé 

zastarávání otevírá dveře a doslova nutí pracovníky k průběžnému doplňování 

a aktualizaci jejich znalostí. Ve vyspělých zemích je „jediným expandujícím 

vzdělávacím sektorem právě vzdělávání dospělých, obzvláště další odborné 

                                               
6 Z řeckého aner, andros – muž a ago – vésti.
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vzdělávání,“ které „se mění v jeden nejprogresivnějších sektorů služeb“ (Beneš, 

2008, s. 27).

S ohledem na nezbytnou pružnost nabídky prudce roste podíl nestátních 

organizací poskytujících vzdělávání dospělých. Přestává platit představa, že by 

tento úkol měla výlučně zabezpečovat sociální politika státu. Zákazníci, nebo 

řekněme účastníci edukačního procesu, jsou v posledních letech mnohem 

náročnější, kritičtější, vzdělanější a vybíravější. Tomuto stavu nahrává i fakt, že 

neformální a informální učení je již částečně zrovnoprávněno (i když ne 

absolutně) s jeho formální podobou (Beneš, 2008).

Edukace v andragogickém pojetí neizoluje učícího se od jeho pracovních 

a sociálních rolí, není v ní redukován pouze na žáka. Je naopak orientována na 

podporu praxe a „produkci prakticky využitelného vědění. Praxe je zároveň 

nahlížena jako zdroj vědění a inovací“ (Beneš, 2008, s. 33). Učení se „dobré 

praxi“ skrývá ale i jistá úskalí. Například může být neúměrně zdlouhavé nebo

nemusí účastníky připravit na všechny situace. V živelně se rozvíjejícím prostředí 

je těžké vůbec stanovit, co má být „dobrou praxí“ a navíc mohou být obecně 

praktikované metody značně konzervativní a konvenční. Ve spojení s tím mohou 

teoretické poznatky přinést reflexi vlastní praxe, učinit ji vědomější a racionálnější

a přinést do ní různé inovace. Takto nabyté vzdělání člověku umožňuje lépe 

zvládat nároky života, ale nesnaží se formovat jeho osobnost. Učení se „probíhá 

v závislosti na individuálních a biografických zvláštnostech, a je přitom značně 

sociálně determinované a diferencované“ (Beneš, 2008, s. 37).

2.2 Motivace dospělých pro další vzdělávání 

Jakmile člověk opustí vzdělávací systém a ukončí své soustavné 

vzdělávaní, ať už základní, střední či vysokou školou, stává se z pohledu 

andragogiky dospělým a spadá do oblasti jejího zájmu. Původní motivace, jako 

povinnost školní docházky plynoucí ze zákona, tlak rodičů, vlastní zájem 

o dosažení určitého vzdělání či titulu, mizí. Nadchází čas pro hledání nové 

motivace. „Z hlediska efektivity vzdělávání dospělých se mnohdy považuje za 
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rozhodující faktor úspěšného vzdělávání síla a zaměření motivů účastníka, tedy 

pohnutek jeho jednání a prožívání“ (Beneš, 2008, s. 82). Pomineme-li motivy ke 

vzdělávání v obecném kontextu dalšího vzdělávání a zaměříme se pouze na rozvoj 

učitelů, vyvstane nám tu několik základních možných pohnutek. Jednak vnější 

motivy, jako je zájem/nátlak školy na zvyšování kvalifikace jejích zaměstnanců 

nebo nařízení státu v podobě zákonů, vyhlášek apod. Druhou skupinou mohou být 

motivy vnitřní jako zájem o získávání nových informací, touha rozvíjet vlastní 

schopnosti apod., které se odvíjejí od osobních charakteristik jednotlivých 

účastníků a souvisejí i s jejich předchozími edukačními zkušenostmi (Beneš, 

2008).

Dalšímu vzdělávání dlouhodobě nahrává příznivé společenské klima, které 

vnímá vzdělání jako podstatné, a zhruba v posledních deseti až patnácti letech 

i výraznější podpora prostřednictvím různých programů Evropských sociálních 

fondů. Hlavními překážkami neúčasti na dalším vzdělávání mohou být finanční 

aspekty, nedostatek času, nízká podpora ze strany zaměstnavatele, nepřehlednost 

nabídky a obtížná orientace v kvalitě nabízených produktů, v neposlední řadě 

i vlastní nezájem a pocit dostatečné saturace (Beneš, 2008).

2.3 Formy a metody vzdělávání dospělých 

Hlavní otázkou je zde, nakolik a v jaké podobě přebírají instituce dozor 

nad učením se dospělého. Organizace dnes, školské nevyjímaje, „sázejí na 

iniciativu a kreativitu, na zodpovědnost namísto přímé kontroly nebo na 

samostatné rozhodování“ (Beneš, 2008, s. 49–50). Na druhou stranu i dospělý 

člověk musí být ve svém rozvoji podporován a řízen a je nutné zamezit 

kurikurálním deficitům, které mohou v důsledku nestrukturovaného, kvalitativně 

nesjednoceného učení a bez předem definovaných cílů vznikat (Beneš, 2008).

Vzdělávání dospělých zajišťují školské organizace, tržně a komerčně 

zaměřené subjekty, svépomocná a alternativní hnutí, ale i média. Produkty těchto 

organizací vznikají zejména na základě poptávky a potřeb cílových „spotřebitelů“. 

Stát zde už nevystupuje jako hlavní regulátor, ale spíše partner poskytující 
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legislativní zázemí (např. Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.), 

finanční podporu či certifikaci apod. (Beneš, 2008). V České republice v současné 

době převládá tzv. souhlasně-neutrální přístup, který vychází z premisy, „že 

užitečné znalosti si osvojí každý v důsledku ekonomického tlaku“ a vzdělávání 

dospělých „není třeba státem podporovat“ (Beneš, 2008, s. 112). V důsledku 

čehož ale narážíme na absenci systematických osnov a učebních plánů.

Nabídka současného trhu zahrnuje všechny existující varianty 

vzdělávacích metod a forem. Je možné nalézt ucelené kurzy, dílčí přednášky, 

online e-learningové kurzy, tréninky s nácvikem nových dovedností, studijní 

texty, video a audio materiály a mnoho dalšího. Obecně můžeme jednotlivé formy 

vzdělávání dospělých dělit podle:

a) Časového uspořádání – nejčastěji se setkáváme s několikahodinovými až 

několikadenními výukovými celky.

b) Vyučovacího prostředí – vzdělávací akce probíhající na pracovišti, v prostorách 

vzdělávací instituce, doma apod.

c) Organizačního uspořádání studujících – individuální, skupinové kurzy, 

prezenční, distanční, kombinované.

d) Interakce mezi lektorem a účastníkem – frontální výuka, instruktáž, nácvik 

nových technik, diskuze, e-learning.

e) Stavu systému – buďto živé, tzn. lektor, přednášející, mentor; nebo neživé, tedy

didaktické pomůcky jako knihy, učebnice, pracovní listy, video a audio nahrávky, 

online kurzy a další.

f) Zaměření pedagogické akce – specializované, inovační kurzy (Palán, 2015). 

Jak již bylo řečeno výše, současné metody a formy vzdělávání nabízejí 

dospělým širokou škálu možností, jak rozšířit své poznatky a dovednosti, ze 

kterých si každý účastník může vybrat tu, která mu vyhovuje nejlépe. Problémem 

ale zůstává roztříštěnost, nepřehlednost a pro laika jen obtížně odhadnutelná 

kvalita jednotlivých produktů.
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3 Nabídka vzdělávacích aktivit pro učitele 

v oblasti mediální výchovy

Klíčovou postavou ve vzdělávacím procesu je vždy vzdělavatel a jeho 

znalosti a dovednosti v daném oboru. Ve škole je jím nejčastěji učitel, případně 

externí lektor. Stávající učitelé gymnázií se museli vypořádat s nelehkým úkolem, 

a sice se zařazením nových průřezových témat, kterými není pouze mediální 

výchova, ale i finanční gramotnost, environmentální a multikulturní výchova 

a mnohé další, jež na vysoké škole sami ještě neměli možnost studovat. Vyučující 

těchto nových témat se nejčastěji rekrutovali z řad učitelů s aprobací těmto 

tématům nejbližším, a sice český jazyk, dějepis či občanská výchova/základy 

společenských věd. Tito pedagogové, ať už bylo jejich původní zaměření jakékoli, 

byli nuceni načerpat nové poznatky, které svým studentům následně předávají. 

Stát v tomto směru nezajistil systematické a plošné zaškolení, ale nechal 

svobodnou volbu v rukou učitelů, pro jakou formu vzdělávání se sami rozhodnou. 

Na volném trhu, neziskových organizacích a vysokých školách pak zůstala role 

tvůrců nabídky. V průběhu let ale vznikla poměrně široká škála možností, jak 

potřebné informace či inspiraci získat. 

Právě těmto možnostem jsou věnovány následující podkapitoly, které si 

nekladou za cíl stát se absolutním a vyčerpávajícím sumářem, ale chtějí přinést 

přehled alespoň do té míry obsáhlý, aby ukázal šíři, pestrost a různé varianty 

vzdělávacích programů. Jsou rozděleny do podkapitol podle svého zřizovatele, 

tedy vysokých škol, soukromého sektoru, neziskového sektoru a státu. Závěrečné 

podkapitoly jsou pak věnovány vzdělávacím pořadům a projektům médií,

odborným publikacím a dalším vzdělávacím textům, u nichž není možné natolik 

jednoznačné určit jejich iniciátora a jsou proto rozděleny dle svých forem. Přehled 

této nabídky byl sestaven na základě internetového vyhledávání klíčových slov 

jako „mediální výchova“, „mediální gramotnost“, „vzdělávání učitelů“, 

„vzdělávání pedagogů“, „mediální výchova pro učitele“, „mediální výchova na 

školách“ apod. Je však samozřejmě možné, že některé kurzy, konference či 
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publikace tomuto sítu unikly nebo nebyly pro téma této práce dostatečně 

relevantní, a nejsou proto v následujícím přehledu zahrnuty.

3.1 Nabídka mediální výchovy v rámci dalšího vzdělávání 

vysokých škol

Některé vysoké školy se kromě přípravy budoucích učitelů v oblasti 

mediální výchovy zaměřily i na edukaci již praktikujících pedagogů, kteří neměli 

během svého vysokoškolského studia možnost se v této oblasti vzdělávat. Pro ně 

jsou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravovány zejména 

semináře, kurzy, projekty, konference apod. Na následujících stránkách jsou 

představeny některé z projektů vysokých škol pro učitele základních a středních 

škol.

3.1.1 Metodologické materiály a portály

Univerzita Karlova – Mediální gramotnost 

Průkopníkem v pomoci učitelům základních a středních škol v oblasti 

mediální výchovy byla Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a její portál 

www.medialnigramotnost.cz dostupný též z medialnivychova.fsv.cuni.cz. Ten 

přináší nejen metodiky pro přípravu hodin mediální výchovy, které průběžně tvoří 

studenti oboru Mediální studia FSV UK, ale poskytuje zájemcům i další 

informace v oblasti legislativního vymezení a ukotvení mediální výchovy, 

přehledy klíčové literatury, učebnic, výzkumů, studií, odborných textů a odkazy 

na další důležité instituce. Bohužel od jara roku 2013 není příliš aktualizován

(Wolák, 2013).

Univerzita Palackého – Komunikační výchova

Od roku 2009 pracuje Univerzita Palackého na projektu Komunikační 

výchova, který je zaměřen na přípravu a realizaci souboru výukových materiálů 

určených žákům 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Na webové 

stránce www.komunikacnivychova.upol.cz najdou učitelé i další zájemci výukové 

http://www.medialnigramotnost.cz/
http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/
http://www.komunikacnivychova.upol.cz/
http://www.medialnigramotnost.cz/
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materiály, pracovní listy, video a fotografické podklady pro výuku mediální 

výchovy v rámci českého jazyka a literatury (Kopecký, 2012).

Ostravská univerzita – Mediátor 

Obdobný portál provozovala i Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

na adrese www.mediator.osu.cz. V současné době však již není funkční.

Vyšší odborná škola publicistiky – Škola médií 

Mimo státní vysoké školy provozuje portál Škola médií v etických 

souvislostech (www.skolamedii.cz) Vyšší odborná škola publicistiky v Praze pod 

záštitou Arcibiskupství pražského, České biskupské konference a nadace 

Renovabis. Tyto stránky vznikly v rámci projektu Mediální výchova a nabízejí 

metodické materiály pro učitele, odkazy na další zdroje se související tematikou, 

ale i možnost objednání kurzů pro studenty středních škol a gymnázií, viz dále

(Vyšší odborná škola publicistiky, 2014).

3.1.2 Vzdělávací kurzy

Univerzita Palackého – Letní škola výchovy k občanství, demokracii 

a evropanství

Pedagogická fakulta Olomoucké univerzity připravuje každoročně 

v letních měsících několikadenní kurz pro učitele společenských věd základních 

a středních škol z celé České republiky s názvem Letní škola výchovy k občanství, 

demokracii a evropanství. Dvacátý první ročník nesl název Média – hlídací pes 

demokracie nebo Pandořina skříňka? Podle organizátorů kurzu vyplynulo toto 

téma z dlouhodobého zájmu pedagogů základních a středních škol. Hlavním 

záměrem tohoto čtyřdenního setkání byl přenos poznatků odborníků a osobností 

mediálního světa do výuky na školách (Mazochová, 2014a). „Kromě předání 

informací má zároveň přiblížit přístupy, kterými lze fungování médií prezentovat 

ve výukovém procesu, a prohloubit tak mediální gramotnost žáků a studentů“ 

(Mazochová, 2014a). Tohoto kurzu se účastnilo téměř sto pedagogů z Čech, 

Slovenska a Polska a byl otevřen i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti 

(Mazochová, 2014a). Pedagogové získali osvědčení a absolvování tohoto kurzu. 

http://www.mediator.osu.cz/
http://www.skolamedii.cz/
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Mnohem přínosnější jsou pro ně ale patrně získané poznatky, jak o tom svědčí 

slova jedné z účastnic: „Téma mediální výchovy zatím nemá jednotnou metodiku. 

Tady jsme dostali nejnovější shrnutí cest, jakými se ubírat při výuce. (...) 

Odvážíme si domů spoustu nápadů, které ve vyučování skutečně vyzkoušíme“ 

(Mazochová, 2014b).

Univerzita J. E. Purkyně – Základy mediální výchovy pro učitele

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá pro učitele kurz Základů mediální 

výchovy pod vedením Jiřího Daníčka. Tento kurz je akreditován MŠMT a sestává 

celkem z deseti tematických modulů, jejichž celková hodinová dotace je 50 hodin 

(deset pětihodinových bloků). Je určen učitelům mediální výchovy, jeden cyklus 

jich pojme maximálně dvacet. Ačkoli tento kurz pořádá pracoviště státní vysoké 

školy, je zpoplatněn. Celková částka pro jednoho účastníka činí 3 900 Kč 

(Michalová, 2011).

Vyšší odborná škola publicistiky – Škola médií v etických souvislostech

Pro studenty středních škol a gymnázií připravuje Vyšší odborná škola 

publicistiky v Praze kurzy mediální výchovy a praktické kurzy mediální 

tvorby. Ty by měly sloužit „jako doplněk vlastních aktivit středních škol v této 

oblasti vzdělávacího programu“. Za zmínku stojí, že tyto lekce jsou 

poskytovány zdarma v rámci společenské odpovědnosti školy (Kurzy mediální 

výchovy pro střední školy a gymnázia, 2014).

3.1.3 Konference

Západočeská univerzita – Mediální výchova v teorii a praxi

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity

v Plzni pořádala v červnu 2009 konferenci Mediální výchova v teorii a praxi7. 

                                               
7 Na webových stránkách ZČU lze nalézt označení téže konference, jež se konala 17.–18. 6. 2009, 

jako Mediální výchova v teorii a praxi i Mediální pedagogika v teorii a praxi
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Konference s mezinárodní účastí byla zaměřena na výzkum v mediální 

pedagogice a teorii a praxi mediální výchovy FPE ZČU (Akce, 2009).

Západočeská univerzita – Children's Identity, Culture and Media in 

Visegrad Context

Katedra výtvarné kultury ZČU také uspořádala v září 2011 mezinárodní 

vědeckou konferenci Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context

zabývající se dětskou identitou, kulturní a mediální výchovou v zemích 

Visegrádské čtyřky a širším mezinárodním kontextu. Setkání bylo součástí 

celoevropského projektu Children's Identity and Citizenship in Europe (Pořádané 

akce, 2011).

Univerzita Palackého – Komunikační výchova v teorii a praxi

V dubnu 2012 se na Univerzitě Palackého v Olomouci konala mezinárodní 

vědecká konference s názvem Komunikační výchova v teorii a praxi, jež byla 

jedním z výstupů projektu ESF Příprava a realizace výukových materiálů pro 

podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na 

základních školách a víceletých gymnáziích8. Probírány na ní byly požadavky

RVP ZV v průřezovém tématu mediální výchova, problematika realizace výuky 

a přípravy materiálů apod. (Kopecký, 2012).

3.2 Soukromý sektor a jeho nabídka vzdělávání 

Metodické materiály a vzdělávací kurzy přinášejí na trh i firmy 

soukromého sektoru. Jejich nabídku ani přístupy však není možné nějak plošně 

zobecnit. Mnohé z jejich programů jsou certifikovány MŠMT, jiné nikoli, některé 

jsou zdarma, jelikož jsou dotovány z mezinárodních rozvojových programů či 

samotnými organizacemi, jiné jsou placené, ale s možností slev. Zaměřují se 

především na metodiku a poskytování ověřených pracovních materiálů pro 

                                               
8 (CZ. 1.07/1.1.00/08.0018)
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studenty. Níže jsou pro představu uvedeny dva projekty pomáhající s rozvojem 

výuky mediální výchovy.

Centrum mediálního vzdělávání

Centrum mediálního vzdělávání vzniklo v roce 2010 a je součástí 

společnosti Pro Futuro Consulting, a.s.9 Na svém webu www.iskolka.info nabízejí 

semináře pro ředitele škol, pro učitele nebo kurzy připravované přímo na míru 

školám. Nabídka zaměření těchto seminářů je širší, než jen výlučně na mediální 

výchovu, z té ale jmenujme např. kurz Sociální média ve škole a ve výuce. 

Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT ČR. Pořádány jsou v Praze 

s možností konání přímo ve škole. Jsou zpoplatněny s možností slev při přihlášení 

více účastníků. K dispozici ke stažení jsou pracovní listy, které žáky provedou 

vývojem komunikačních technologií, prací v médiích a narativními možnostmi

fotomateriálů. Mimo to připravuje Centrum pro děti novinářský kroužek 

a mediální tábor10 (Centrum mediálního vzdělávání, 2014).

PRUT

Od roku 2010 funguje i portál www.prurezovatemata.cz se zkratkou 

PRUT, který shromažďuje metodiky k zařazení a výuce průřezových témat. Po 

zapojení do projektu mohou školy zdarma využívat jejich ověřené elektronické 

učební materiály ke všem průřezovým tématům. Primárně je portál připraven pro 

učitele 2. stupně základních škol, ale inspiraci na něm mohou najít i ostatní 

pedagogové potýkající se s touto problematikou. Stránky vznikly v rámci projektu 

Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách, který 

realizovala společnost CCA Group a. s. ve spolupráci se společností SCIO11

(CCA Group a. s., 2010).

                                               
9 Aktivity zaměřené na mediální výchovu začali rozvíjet ještě dříve – pod značkou FUTUROOM 

v PPF Media, a.s.

10 Ten se v létě 2014 bohužel z důvodu nedostatečného naplnění nepodařilo uskutečnit.

11 Projekt byl dokončen v roce 2013.

http://www.iskolka.info/
http://www.prurezovatemata.cz/
http://www.prurezovatemata.cz/
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3.3 Neziskový sektor a jeho nabídka vzdělávání 

Neziskový sektor byl jedním z pilířů, který se ujal šíření osvěty v oblasti 

mediální výchovy, rozvíjení metodických materiálů a podpory škol a pedagogů při 

osvojování si nového tématu. V počátcích zavádění mediální výchovy do škol se 

na internetu objevilo několik webových portálů, které měly toto snažení podpořit 

a byly primárně určeny učitelům. Některé z nich byly vázány na určité vzdělávací 

projekty a svou činnost bohužel ukončily nedlouho po nich. Zmizela tak celá řada 

zajímavých materiálů i několik překladů britských učebnic mediální výchovy. 

Jednalo se například o weby www.rozumetmediim.cz či www.mediatvorive.cz

(Wolák, 2011). Některé projekty vznikly jako časově ohraničené s jasně 

definovanými cíli, které po svém naplnění zůstávají nadále dostupné, ale dále se 

nerozvíjejí. Jiné jsou stále aktivní a pokračují ve své činnosti. Níže uvedené 

organizace věnující se rozvoji mediální gramotnosti jsou uvedeny v abecedním 

pořádku.

Abeceda

Portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování www.ctenarska-

gramotnost.cz provozované občanským sdružením Abeceda věnuje jednu ze 

svých čtyř samostatných sekcí právě čtenářské gramotnosti a mediální výchově. 

V ní najdou učitelé zdarma ke stažení metodiky na přípravu hodin, články 

a materiály na téma reklama, práce s filmy při výuce, vyhledávání a zpracování 

informací apod. Zajímavý je rovněž nástin strategie mediální výchovy v zahraničí. 

Velká část je věnována školním časopisům, různým aspektům jejich přípravy

a výroby. Sdružení Abeceda rovněž organizovalo soutěže o nejlepší školní časopis 

a inspirativní workshopy pro učitele. Za zmínku určitě stojí i příspěvky Dalibora 

Dudka, který vytvořil přehledy webových stránek s mediální tematikou12

a odborných publikací13 zaměřených spíše na samotnou problematiku mediálních 

studií než na didaktické zapracování tohoto tématu do výuky. Web sice nadále 

funguje, ale poslední příspěvky z oblasti mediální výchovy jsou z roku 2013. 

                                               
12 České webové stránky pro mediální výchovu 1–4.

13 Knihy k mediální výchově 1–4.

http://www.rozumetmediim.cz/
http://www.mediatvorive.cz/
http://www.rozumetmediim.cz/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/


22

Výhodou je přehledné členění do jednotlivých podkategorií, omezením pak 

zaměření pouze na základní školy (Abeceda, o.s., 2015).

Aisis

Další organizací věnující se podpoře rozvoje společnosti je kladenské 

občanské sdružení Aisis, které vzniklo v roce 1999. Za dobu své činnosti 

připravilo a zorganizovalo desítky projektů pro firmy, školy, volnočasové 

a neziskové organizace a státní instituce, kterými prošly desítky tisíc dětí, studentů 

i dospělých (Aisis, 2013). Mimo jiné vydalo v roce 2008 i publikaci Média 

tvořivě, která vznikla jako součást stejnojmenného projektu. Jejími autory jsou 

odborní lektoři, kteří vedli v letech 2007 a 2008 kurzy mediální výchovy pro 

učitele (Wolák, 2011). V současné době nenabízí sdružení žádné kurzy 

specializované na mediální výchovu.

Asociace pro mediální pedagogiku 

Asociace pro mediální pedagogiku je občanské sdružení zabývající se 

mediální pedagogikou a výchovou v ČR, které spravuje stránky

www.medialnipedagogika.cz. Klade si za cíl „podporovat rozvoj mediální 

výchovy a mediální pedagogiky v celospolečenském kontextu, včetně uplatňování 

vědeckých poznatků v praxi a vzdělávání všech věkových kategorií. Působí jako 

platforma pro setkávání odborníků i široké veřejnosti zajímajících se 

a zabývajících se mediální pedagogikou, mediální výchovou a problematikou 

života s médii v moderní společnosti.“ Dále chce „zaštiťovat a podporovat akce 

a projekty zaměřené na rozvoj a šíření mediální pedagogiky a mediální výchovy 

v lokálním, regionálním, národním i mezinárodním kontextu“ (Asociace pro 

mediální pedagogiku, 2011). Stránky nabízejí poměrně obsáhlý sumář 

významných osobností světa mediální pedagogiky a odkazy na zahraniční 

organizace, asociace a společnosti věnující se této tematice. Bohužel byl 

naposledy aktualizován v roce 2006. 

Asociace také pořádala dvě konference, v roce 2011 již výše zmíněnou 

Children’s Identity, Culture and Media in Visegrad Context ve spolupráci se 

Západočeskou univerzitou a v roce 2009, rovněž v Plzni, konferenci Mediální 

pedagogika v teorii a praxi. 

http://www.medialnipedagogika.cz/
http://www.medialnipedagogika.cz/
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V letech 2007–2008 navázala Asociace na modelový projekt PGD –

perspektivy a diskuse aneb S mladými mediální cestou k diskusi o genetice14. Jeho 

výstupem bylo pět studentských filmů, blog projektu a dvě metodické publikace. 

Jednou z nich je i Mediální tvorba v kontextu vzdělávání od kolektivu autorů Z. 

Slobody, J. Keilhauera, B. Schorba, J. Hnilicová a dal. z roku 2011 (Asociace pro 

mediální pedagogiku, 2011).

Sdružení dále nabízí k odběru svůj newsletter s přehledem aktualit.

Centrum dětské komunikace Vratimov

Jako další příklad podpory výuky mediální výchovy můžeme uvést např. 

Centrum dětské komunikace Vratimov www.centrum-detske-komunikace.cz, které 

funguje při tamním Domě dětí a mládeže. Pořádá nejen odpolední zájmové 

kroužky, workshopy a tábory pro děti se zájmem o média, ale zajišťuje rovněž 

podporu výuky mediální výchovy na přilehlých základních školách. Metodici 

a odborníci z jednotlivých oblastí pro ně připravují program s názvem Mediální 

dny. Jedná se o zvláštní druh výuky podporující průřezové téma mediální 

výchova, během které se žáci učí praktickými ukázkami nejen ovládat mediální 

techniku, ale také si osvojovat komunikační dovednosti. Tato forma spolupráce je 

jednou z dalších možných podob rozvoje učitelů. Ti se zde vzdělávají v podstatě 

současně se svými žáky a do přípravy projektu výrazněji nevstupují (Centrum 

dětské komunikace Vratimov, 2011).

Člověk v tísni

Velmi důležitým subjektem na poli osvěty v oblasti mediální 

výchovy a vzdělávání je organizace Člověk v tísni, kterou dotazovaní učitelé 

velmi často jmenovali. Hovořili nejen o projektech zaměřených výlučně na média, 

ale zejména o projektech věnujících se problematice současné společnosti a jejím 

novým tématům, jako je multikulturalismus, ekologie, demokracie apod., jejichž 

součástí jsou i média. Mezi zmiňované projekty patřil zejména Svět podle 

                                               
14 Původně realizovaný na Universität Leipzig Katedrou mediální pedagogiky a dalšího 

vzdělávání, který testoval použití metody mediální tvorby zaměřené na téma v mezinárodním 

kontextu.

http://www.centrum-detske-komunikace.cz/
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demokracie (respondenti 1A a 2B), dále pak Média a chudoba, Příběhy bezpráví, 

Jeden svět na školách a Volby nanečisto (respondent 3C). Svět podle demokracie

podle slov respondentů 1A a 2B probíhal kombinovanou formou jako seminářová 

setkání a e-learning. Jedním z podtémat byla právě média. Tento kurz absolvovali 

v roce 2012.

V současné době provozuje Člověk v tísni v rámci svého projektu Jeden 

svět na školách audiovizuální portál www.jsns.cz, na kterém je k dispozici celá 

sekce s názvem Mediální vzdělávání. Učitelé základních a středních škol zde 

naleznou celou nabídku vzdělávacích filmů15. Kromě výukových videí nabízí 

organizace i projekce pro školy v rámci projektu Příběhy bezpráví, vydává věstník 

o svých aktivitách a organizuje další vzdělávání pedagogů. Do jejích aktivit se za

dvanáct let jejich fungování zapojilo více než 2 900 škol z celé České republiky.

V rámci dalšího vzdělávání učitelů nabízejí semináře, na kterých si mohou práci 

s výukovými filmy prakticky vyzkoušet. Pro pedagogy, kteří se nemohou na 

kurzy uvolnit, jsou zpracována instruktážní videa, která obsahují ukázky a tipy, 

jak s portálem jsns.cz ve výuce pracovat. Inspiraci pro další profesní rozvoj 

přinášejí další dokumentární filmy. Na podzim roku 2014 byl například v Praze 

pořádán seminář Cesta k mediální gramotnosti. Velkou výhodou těchto seminářů 

je fakt, že jsou akreditovány MŠMT ČR, jsou pořádány zdarma a organizátoři 

navíc učitelům proplácejí jízdné. Nevýhodou je jejich omezená kapacita16 a fakt, 

že se seminář koná ve všední den17, což je jeden z problémů, na které zpovídaní 

pedagogové naráželi (respondent 3C) (Člověk v tísni, 2014).

Ze starších projektů Člověka v tísni můžeme jmenovat např. metodický 

materiál Být v obraze – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

vydaný v roce 2007 (Wolák, 2011).

                                               
15 Např. Asociální síť, Barmský VJ, Obchodníci s coolturou, Po čem holky touží nebo oceňovaný 

dokument Bohdana Bláhovce Show!

16 V tomto případě 25 osob.
17 Konkrétně čtvrtek od 9 do 17 hodin.

http://www.jsns.cz/
http://www.jsns.cz/
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KONEP – Media set

Projekt Media set a jeho portál www.mediasetbox.cz vznikl z iniciativy 

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP), která je otevřeným sdružením 

neziskových organizací působících v Pardubickém kraji. „Projekt byl realizován 

v období od 1. října 2009 do 31. října 2011. Během následujícího 5-letého období 

tzv. udržitelnosti projektu bude cílové skupině projektu k dispozici tento webový 

portál s informacemi a metodikami k mediální výchově“ (KONEP, 2014). Na 

Media setu je nyní možné nalézt příručku mediální výchovy, pracovní listy pro 

studenty a tematické výukové filmy.

Salesiánské středisko mládeže Brno – Žabovřesky

Brněnské Salesiánské centrum má samostatnou sekci Mediální výchovy 

podporující rozvoj dětí, mládeže, ale i vychovatelů v této oblasti. Zejména pro 

salesiánské animátory ve věku od 15 do 20 let připravují tzv. Mediální školu, což 

je každoroční cyklus čtyř víkendových setkání. Pro děti, mládež, ale i učitele, 

vychovatele a rodiče organizují pravidelná víkendová setkání s mediální 

tematikou. Dále pro děti vedou fotografický, reportérský, videokroužek a kroužek 

animovaného filmu. Pro druhý stupeň ZŠ a nižší gymnázium nabízejí Salesiáni 

i speciální zážitkové programy. Mediální osvětu provádějí i mezi jednotlivými 

částmi Salesiánské rodiny. Mimo to na jejich stránkách www.medialnivychova.org

lze nalézt i odkazy na další související stránky, vzdělávací filmy nebo hry a další 

aktivity (Salesiánské středisko mládeže, 2015).

Další zajímavé webové portály

„Jako inspirace pro výuku mediální výchovy může dále sloužit množství 

webových portálů českých základních a středních škol, na nichž učitelé nabízejí 

své zkušenosti a výsledky práce v hodinách mediální výchovy, a také portály 

vzdělávacích center (...) či organizací provozujících dětská média“ (Wolák, 2011, 

s. 7) Např. Radio Domino (www.radiodomino.cz) zaštítěné občanským sdružením 

Domino, DTA, které je platformou pro dětské rádio a noviny (Klub Domino, 

2015). Nebo Dětská televize Liberec zřizovaná Filmovým klubem Liberec, z. s., 

která funguje jako odpolední zájmový kroužek pro studenty od 11 do 21 let 

(www.dtv-liberec.cz) (Filmový klub Liberec, 2015). Dále pak obdobná Dětská 

http://www.mediasetbox.cz/
http://www.medialnivychova.org/
http://www.radiodomino.cz/
http://www.mediasetbox.cz/
http://www.radiodomino.cz/
http://www.dtv-liberec.cz/
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televize Prahy 7, TV INBOX Dětská televize Prahy 2, Dětská televize Vyšehrad, 

Dětská televize Media TV a mnohé další.

3.4 Stát a jeho nabídka vzdělávání 

Jak již bylo zmiňováno výše, stát, resp. MŠMT, ponechal zařazení 

mediální výchovy do výuky na samotných školách, vzdělávací nabídku na 

nestátních organizacích a šíři nabytých poznatků na samotných učitelích. Svoji 

roli vykonal při vydání publikace k rámcovým vzdělávacím programům, v níž je 

nastíněn obsah jednotlivých průřezových témat, jejich cíle, tematické okruhy 

a možné varianty začlenění do výuky (Výzkumný ústav pedagogický, 2007). 

Další úlohu plní při udílení akreditací jednotlivým kurzům a programům. Učitele 

v jejich rozvoji podporuje v rámci zákonem garantovaného dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Níže je ale přesto uveden jeden z klíčových portálů 

mediální výchovy, jehož objednatelem bylo právě Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy.

RVP.CZ

Zcela zásadní význam pro rozvoj mediální výchovy měl a dosud má 

metodický portál www.rvp.cz neboli Metodický portál inspirace a zkušenosti 

učitelů. Ten vznikl v letech 2009 až 2012 v rámci projektu Metodická podpora 

růstu kvality učitelské profese, jehož příjemcem bylo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Realizátorem byl Národní ústav pro 

vzdělávání, poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, který jej v současné době i spravuje. „Metodický portál RVP.CZ 

vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových 

vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve

kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých 

zkušenostech“ (Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů, 2014). Na těchto 

stránkách jsou shromažďovány informace, rady, podněty, inspirace od 

konkrétních učitelů a škol, kteří si je mohou vzájemně vyměňovat či o nich 

diskutovat. Existuje zde rovněž obsáhlá databáze odborných článků jak o médiích 

http://www.rvp.cz/
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jako takových, tak o možnostech jejich zapojení do výuky nebo o problematice 

mediálních studií a mediální gramotnosti. Učitelé zde mohou najít oporu i v e-

learningových kurzech, virtuálních hospitacích, videích a obrazových materiálech 

atp. V rámci projektu byly vydány i tři tištěné sborníky (Metodický portál

inspirace a zkušenosti učitelů, 2014).

3.5 Média a jejich nabídka vzdělávacích pořadů v oblasti 

mediální výchovy

Za zmínku zde samozřejmě stojí i média a jejich nabídka pořadů 

věnujících se rozvoji mediální gramotnosti. Zmiňme zde alespoň stručně několik 

pořadů a projektů nejvýznamnějších českých médií, resp. veřejnoprávní televize, 

rozhlasu a největšího seriózního deníku.

Média jako taková, již z podstaty svého úkolu informovat veřejnost, se 

podílela i na vzdělávání a osvětě ještě dávno před vznikem tzv. informační 

společnosti (Briggs a Burke, 2002). Kromě dalších témat jsou média zároveň 

schopna přinášet informace i sama o sobě. Rádia, televize i tištěná periodika tak 

nabízejí edukační pořady o fungování a základních principech práce médií.

Český rozhlas se problematice mediální výchovy a gramotnosti věnuje 

poměrně často, zejména v diskuzích s odborníky na ČRo Dvojka, ČRo Plus nebo 

Radiožurnálu. Stanice ČRo Plus má svůj vlastní pravidelný pořad Média Plus

(Český rozhlas, 2015). 

Česká televize, jakožto médium veřejné služby, podporuje rozvoj mediální 

gramotnosti v publicistických pořadech jako Věřte, nevěřte, který měl tzv. Koutek 

mediální gramotnosti, Být v obraze, Televizní akademie – Umění a život a dalších. 

V závěrečné zprávě za rok 2013 uvádí přehled, že otázka médií a práce s nimi 

byla zmiňována v pořadech Sama doma, Černé ovce a Jak na Internet II. Česká 

televize podporuje i vlastní tvůrčí aktivitu dětí, např. v pořadu Zprávičky

(Vzdělávací pořady ve vysílání České televize v roce 2013, 2014).
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Z tištěných deníků např. Mladá fronta DNES již osmý rok18 pracuje na 

projektu Studenti čtou a píší noviny, v rámci kterého mohou studenti psát 

příspěvky na zadaná témata a nejlepší z nich jsou následně publikovány v MF 

DNES a na serveru idnes.cz. Zapojené třídy zároveň dostávají každý všední den 

výtisky novin, se kterými mohou pracovat ve výuce. Současně je tím u studentů 

budován návyk číst pravidelně denní tisk, který se v současné době potýká 

s nezájmem mladých čtenářů, kteří preferují spíše zprávy na internetu (Mafra, 

2015).

3.6 Nabídka odborné literatury a učebních pomůcek pro 

učitele mediální výchovy

Již v počátcích, kdy se teprve začínalo mluvit o možnosti začlenění mediální 

výchovy do vzdělávacího systému, se začaly objevovat první publikace věnující 

se tomuto tématu. Do dnešní doby byla vytvořena již celá řada knih jak od 

teoretiků z oblasti mediálních studií, tak od praktikujících žurnalistů, didaktiků 

apod. Mnoho z nich vzniklo v rámci širších projektů věnujících se vzdělávání 

pedagogů mediální výchovy, některé mají charakter návodů pro výuku a obsahují 

příklady k procvičení, jiné mají spíše teoretický charakter uvádějící čtenáře 

obecně do problematiky médií, některé jsou určeny pedagogům, jiné jsou 

koncipovány jako učebnice a cvičebnice pro žáky a studenty. Mimo klasických 

tištěných (či elektronicky šířených) textů se objevilo paralelně i mnoho 

multimediálních pomůcek zahrnujících fotografie, video a audio ukázky, filmy 

apod. Tyto jsou buďto součástí publikací v podobě CD, nebo jsou dnes spíše 

dostupné v online podobě na specializovaných portálech. Od roku 2001, kdy vyšla 

první z důležitých knih – Úvod do studia médií od Burtona a Jiráka, vznikla 

poměrně široká a kvalitní nabídka sborníků a materiálů, které mohou učitelé při 

své práci využívat.

Následující podkapitoly přinášejí stručný přehled nejpodstatnějších 

materiálů, které v této oblasti vznikly a které byly koncipovány jako učební nebo 

                                               
18 Od roku 2008.
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metodické pomůcky pro učitele základních a středních škol. Základní oporou pro 

sestavení tohoto výčtu byl článek Radima Woláka Učebnice a portály mediální 

výchovy V ČR publikovaný v roce 2011 v časopise Komunikace, média, 

společnost. Seznam uvedený v tomto článku je aktualizován a doplněn o další 

zajímavé knihy, příručky a vzdělávací servery. V duchu původního článku je 

částečně zachováno rozdělení materiálů do jednotlivých skupin na 1) metodické

příručky pro učitele, 2) učebnice určené pro práci s žáky a za 3) na multimediální 

pomůcky a další materiály (Wolák, 2011). Skupina webové portály, která je 

v původním výčtu taktéž zařazena, je již zaznamenána v předchozím textu.

3.6.1 Metodické příručky pro učitele

Jak již bylo zmíněno výše, první důležitou knihou v této oblasti, resp. 

první česky psanou učebnicí mediálních studií byl Úvod do studia médií Graema

Burtona a Jana Jiráka, která vyšla v roce 2001 a opírala se o výklad české 

mediální krajiny a o domácí tradici studia médií. Primárním posláním této knihy 

bylo posílit mediální gramotnost české společnosti, povzbudit zájem o studium 

médií a o v té době nově se formující kompetenci – mediální výchovu. Dodnes 

přináší obsáhlý přehled pojmů a teoretických modelů mediálních věd (Burton, 

2001). První vhled do oblasti mediální výchovy přinesla kniha Jiřího Rotha 

s názvem Mediální výchova v Čechách a podtitulem Tištěná média v konfrontaci 

s internetem, rozhlasem a televizí z roku 2005. Nejednalo se však o klasickou 

učebnici, ale spíše o exkurz do zákulisí médií a zajímavostí jejich vzniku (Wolák, 

2011). Prvním uceleným metodickým materiálem určeným učitelům mediální 

výchovy byla kniha Marka Mičienky a Jana Jiráka pojmenovaná Rozumět médiím 

– základy mediální výchovy pro učitele, která byla publikována v roce 2006. 

Jednalo se o metodický materiál k „projektu Rozumět médiím, který za finanční 

podpory ESF realizovala nestátní nezisková organizace Partners Czech ve 

spolupráci s CEMES UK FSV a v jehož rámci bylo v ČR proškoleno na 300 

pedagogů v základních přístupech k uchopení mediální problematiky ve 

vzdělávací praxi“ (Wolák, 2011, s. 2). Tato kniha se skládala „z metodické 

příručky a multimediálního CD-ROMu a byla obsahově rozdělena do osmi 

tematických celků, které respektují vymezení mediální výchovy, jak je definována 
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v kurikulárních dokumentech“ (Wolák, 2011, s. 2). V návaznosti na tuto 

publikaci, která byla ovšem součástí projektu Rozumět médiím, vydal následně 

Mičienka a Jirák v roce 2007 Základy mediální výchovy, které rozvíjejí a doplňují 

původní texty (Wolák, 2011). V témže roce přinesl Pavel Verner stručný přehled 

základních tematických okruhů mediální výchovy v knize Mediální výchova

(Wolák, 2011). Za zmínku dále stojí kniha Tomáše Franka a Věry Jiráskové 

K mediální výchově z roku 2008, která se zabývá mediální výchovou 

a komunikačními strategiemi v praxi.

Metodickým vodítkem při tvorbě obsahu výuky mohou být publikace

Výchova k mediální gramotnosti Daniela Bíny z roku 2005 a o dva roky mladší 

Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání Jana Jiráka a Radima Woláka

(Wolák, 2011). Výzkumný ústav pedagogický v Praze, který byl realizátorem 

školské reformy, vydal pro učitele v roce 2007 Příručku příkladů dobré praxe. 

2009 vyšla Mediální pedagogika – Média a komunikace v učitelské praxi od 

kolektivu autorů Pavličíková, Šebeš a Šimůnek. 2010 pak publikace a CD-ROM

Mediální gramotnost a mediální výchova Evy Niklesové a Daniela Bíny. Tento 

soubor studijních textů je poskytován „zdarma jako studijní opora pro učitele 

základních a středních škol a zaměřuje se na vysvětlení základních pojmů 

z oblasti mediálních studií“ (Wolák, 2011, s. 4). 

Ze slovenských titulů můžeme jmenovat například sbírku textů vydaných 

Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě 

s názvem Mediálna výchova pre učiteĺov stredních škôl. Sborník ve stručných 

kapitolách přehledně otevírá poměrně širokou škálu témat od historie, definic 

základních pojmů, specifik jednotlivých médií, až po teoretické koncepty vlivu 

médií na publika, ale i etické a právní otázky vztahující se k médiím doplněné 

o obsáhlé seznamy další doporučené literatury. V závěru nabízejí autoři i inspiraci 

pro práci studentů s médii a jejich samostatnou tvorbu, dále inovativní formy 

práce se žáky a metody rozvoje kritického myšlení a didaktiku mediální výchovy 

(Petranová, 2011).

Jako další přínosné texty můžeme zmínit např. knihu Žurnalistika a škola: 

příručka pro učitele mediální výchovy, kterou připravil Jaroslav Bartošek a Helena 

Daňková a která vyšla v roce 2010 ve svém již druhém vydání. Přináší podrobný 

přehled všech pojmů souvisejících s žurnalistikou, od jejích definic, historii, přes 
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druhy médií, výčet souvisejících profesí, jazykovou složku mediální práce. 

V závěru je menší část věnována i oddílu praxe (Bartošek a Daňková, 2010). 

Spíše jako teoretický exkurz do pojetí mediální výchovy a jejího významu 

v zahraničí může posloužit Mediálna výchova od slovenského autora Samuela 

Brečky z roku 1999 (Brečka, 1999). Základy žurnalistiky pro redaktory 

studentských časopisů z roku 2004 mohou být vhodným návodem pro učitele, 

kteří se rozhodnou pro realizaci mediální výchovy formou produkčních činností, 

jako je například práce studentů v redakci školního časopisu.

3.6.2 Učebnice určené pro práci s žáky

Samostatné učebnice určené žákům a studentům základních a středních 

škol dlouhou dobu zcela chyběly. Můžeme to přičítat i faktu, že i přes pronikání 

tématu mediální výchovy na české školy, se stále jedná pouze o okrajové téma, 

kterému je v rámci výuky věnováno jen několik málo hodin. Učitelé si proto často 

vystačí jen s namnoženými pracovními listy, video a obrazovými ukázkami. 

Pořizovat celé učebnice je pro školy v této situaci poměrně finančně náročné 

a neefektivní. Přesto například v roce 2010 vydal Jan Pospíšil a Lucie Závodná 

učebnici s názvem Mediální výchova. „Výklad učebnice je ilustrován množstvím 

obrazových příloh, grafů, schémat a příkladů a rychle zaujme čtenářovu 

pozornost. Ač v obrazovém materiálu převažují snímky a grafiky ilustračního 

charakteru, doplňují je i reprodukce dobových materiálů, které usnadňují žákům 

a studentům utvořit si představu o historických proměnách některých mediálních 

produktů. Text učebnice je obohacen také o drobné náměty k zamyšlení (či 

domácí úkoly), které zajímavě zpestřují výklad a mohou inspirovat k hlubšímu 

zkoumání probíraných oblastí“ (Wolák, 2011, s. 5). K této učebnici byly vydány 

i další dva sešity Mediální výchova – cvičebnice (zadání a řešení). V těchto 

poměrně podrobných materiálech však narážíme na problém toho, na jaké úrovni 

by měla být mediální výchova na středních školách probírána, do jaké hloubky 

a šíře by měly získané poznatky jít. V roce 2013 vydala Eva Bělohlavá spolu 

s kolektivem pracovníků z výše zmiňovaného Centra dětské komunikace ve 

Vratimově publikaci Mediální výchova: učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií. Ta byla schválena i MŠMT. Velkou výhodou je, že 
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učební text není rozdělen podle jednotlivých ročníků, díky čemuž je možné jeho 

variabilnější využití. Dá se s ním pracovat jak ve výchově k občanství, dějepisu, 

českém či cizím jazyce, tak výtvarné a hudební výchově a informatice. To by již 

mohlo zvýšit motivaci škol k pořízení speciálních učebních pomůcek k tématu 

mediální výchovy. Učebnice kombinuje práci s tištěnými a elektronickými 

materiály (Bělohlavá, 2013). 

3.6.3 Multimediální pomůcky a další materiály

Jak již bylo zmíněno výše, některé tištěné publikace měly jako přílohu 

i multimediální CD-ROM, který poskytoval oporu učitelům při výuce. Mimo to 

vznikly i dvě zajímavé „pomůcky, jež nebyly vázány na vzdělávací akce primárně 

zaměřené na pedagogy, přesto jsou pro učitele prakticky využitelné (Wolák, 2011, 

s. 7). Jedná se o „CD-ROM Mediální studia na přelomu tisíciletí vytvořený v roce 

2000 Centrem pro mediální studia CEMES UK FSV a Národním muzeem 

v Praze“ a „Česká média v proměnách 20. století, materiál, který obsahuje 

všechny multimediální materiály představené na úspěšné výstavě Zlaté časy médií 

pořádané v roce 2005 Národním muzeem v Praze (DVD v roce 2008 vydala FSV 

UK a Národní muzeum v Praze)“ (Wolák, 2011, s. 7).

Slova Radima Woláka, že „při přípravách na výuku mediální výchovy 

učitelé často využívají i portálů, které nejsou určeny přímo pro jejich potřebu, 

nabízejí však zajímavé a v praxi využitelné materiály“ jako jsou „mediální blogy, 

internetové stránky mediálních institucí (zejména ČT a ČRo), regulačních 

a samoregulačních orgánů, výzkumných center, portály zaměřené na bezpečné 

užívání internetu atd.“ (Wolák, 2011, s. 7) potvrzují i samotní učitelé, se kterými 

jsem vedla výzkumné rozhovory.

Dalším inspirativním zdrojem mohou být i Učitelské noviny, které

pravidelně informují o aktuálních změnách ve vzdělávacím systému, nových 

trendech a možnostech zlepšování výuky (Učitelské noviny, 2015).
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3.7 Zhodnocení nabídky

Závěrem lze tedy shrnout, že na českém trhu přirozeně vznikla poměrně 

široká a pestrá nabídka možností vzdělávání, jíž se chopily především vysoké 

školy a neziskový sektor. Pedagogové si mohou vybírat jak z jednorázových, tak 

dlouhodobých seminářů, přednášek, konferencí. Ty jsou ale mnohdy placené, 

probíhají v pracovní dny nebo se konají v jiném městě. Dále mohou sledovat

vzdělávací pořady v médiích nebo mají možnost svou školu a studenty přihlásit do 

vzdělávacích a rozvojových projektů. Postupem let se vytvořila i poměrně solidní 

základna odborné literatury zaměřené výhradně na problematiku mediální 

gramotnosti, která přináší učitelům užitečné poznatky v koncentrované podobě ať 

už z oblasti odborné, tak didaktické. Jistý deficit je stále mezi učebnicemi pro 

samotné žáky, ale vzhledem k charakteru pojímání mediální výchovy na školách 

a její nízké hodinové dotaci není tento problém natolik závažným a neřešitelným. 

Jako hlavní, patrně nejefektivnější a nejvyužívanější zdroj čerpání nových 

informací, literatury, předávání zkušeností, sledování aktuálních trendů a sdílení 

pracovních materiálů pro studenty se ukázaly především specializované webové 

portály nejrůznějších organizací. Důvod je poměrně jasný. Tato forma je oproti 

vydávání knih či pořádání seminářů finančně a organizačně méně náročná, je 

možné ji průběžně doplňovat a zachovávat tak její aktuálnost. Pojme téměř 

neomezené množství informací v nejrůznějších podobách, včetně audio a video 

nahrávek, presentací, fotografií apod. Je dostupná velkému množství uživatelů, 

jimž dává možnost najít přesně to, co potřebují, a to v čase a místě, které jim 

nejvíce vyhovuje. Velkým přínosem je i možnost vzájemných diskuzí a sdílení 

zkušeností. Tyto webové stránky fungují zároveň jako rozcestníky a směřují 

uživatele k dalším podnětným informačním zdrojům.

Celkově je dle mého názoru nabídka možností a množství dohledatelných 

informací adekvátní. Záleží pak na zájmu každého učitele, nakolik se chce tomuto 

tématu věnovat a pro jakou formu vzdělávání se rozhodne. Což může být velkou 

výhodou, ale i úskalím pro celý vzdělávací systém zároveň.
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4 Nabídka předmětů s mediální tematikou pro 

studenty pedagogických fakult

Na změny ve výuce na základních školách a gymnáziích, které přinesly 

rámcové vzdělávací programy od roku 2005 a 2007, resp. 2007 a 2009 a dále 

(Harmonogram, 2013), postupně reagovaly kromě trhu i pedagogické fakulty 

vysokých škol, jejichž snahou bylo budoucím učitelům poskytnout nejen faktické 

znalosti o médiích, ale i inspiraci a návody na zařazení těchto témat do výuky. Ale 

už od roku 2001 začaly některé z nich do nabídky svých předmětů zařazovat 

témata týkající se mediální gramotnosti (Trnková, 2007). Dodnes se však jedná 

o jednotlivé předměty, případně cykly např. dvou na sebe navazujících předmětů, 

nikoli o samostatnou aprobaci. Následující text se zabývá právě možnostmi 

vzdělávání budoucích učitelů a nabídkou jednotlivých vysokých škol. 

4.1 Zařazení mediální výchovy na pedagogických 

fakultách

Vzhledem k tomu, že studovat učitelské obory je možné téměř na všech 

veřejných vysokých školách, a to jak uměleckých, tak technických 

a přírodovědných, rozhodla jsem se podrobněji zkoumat nabídku vysokých škol, 

které mají samostatnou pedagogickou fakultu. Tedy jedná se o devět následujících 

veřejných vysokých škol: Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita 

v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita 

v Ostravě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci 

a Západočeská univerzita v Plzni. 

Na úvod je nutné poznamenat, že nabídka vyučovaných předmětů se na 

školách velmi rychle mění, některé předměty se ruší a jiné vznikají, zároveň 

nejsou jednotné informace, které je možné o jednotlivých předmětech získat. Kde 

to bylo možné dohledat, jsou poznamenány roky, ve kterých je předmět vyučován. 
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V následující rešerši jsem se však chtěla zaměřit na několik základních rysů, a to 

pod jakou katedru je mediální tematika zařazena, kdo ji přednáší a co je jejím 

obsahem. Jednotlivé předměty jsem vyhledávala v interních informačních 

systémech jednotlivých škol zadáním klíčových slov „mediální výchova“, 

„mediální gramotnost“ a „mediální“.

Problematika médií není na pedagogických fakultách jednotně přiřazena 

k jediné katedře. Předměty s tímto tématem spojené můžeme najít na katedrách 

českého jazyka a literatury (Univerzita Hradec Králové; Technická univerzita 

v Liberci; Univerzita Karlova; Masarykova univerzita; Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně), katedrách společenských věd (Jihočeská univerzita; 

Masarykova univerzita – Katedra občanské výchovy; Ostravská univerzita –

Katedra výchovy k občanství), katedrách výtvarné výchovy (Univerzita Palackého 

v Olomouci; Západočeská univerzita – Katedra výtvarné kultury), katedrách 

pedagogiky (Univerzita Karlova; Masarykova univerzita; Technická univerzita 

v Liberci – Katedra pedagogiky a psychologie) nebo katedrách informačních 

a komunikačních technologií (Ostravská univerzita). Najdeme ji ale i např. na 

Ústavu primární a premprimární edukace Univerzity Hradec Králové. Budoucí 

pedagogové ale mohou v rámci volitelných a povinně volitelných předmětů 

absolvovat přípravu na mediální výchovu také na jiných fakultách v rámci své 

školy, např. na filozofických fakultách nebo fakultách sociálních studií/věd.

4.2 Vyučované předměty na jednotlivých vysokých 

školách

Následující stránky přinášejí co možná nejobsáhlejší výčet předmětů 

s mediální tematikou vyučovaných na českých pedagogických fakultách a jejich 

stručnou charakteristiku. Jejich hodnocení je však možné pouze na základě údajů 

získaných z webových portálů jednotlivých fakult. Tedy hodnocení spíše 

kvantitativní, než kvalitativní. Tabulka s přehledem všech předmětů, vyučujících 

a jednotlivých kateder je uvedena v příloze č. 6 této práce.
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4.2.1 Univerzita Karlova v Praze

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se předměty spojené 

s mediální tematikou vyučují na Katedře českého jazyka a Katedře pedagogiky. 

Na Katedře českého jazyka to je Mediální výchova19 v rámci studijního 

oboru Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, kterou 

přednáší PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Cílem jejího předmětu je „uvědomit si 

místo mediální výchovy v hodinách českého jazyka a literatury, nacvičit tvorbu 

výukových aktivit pro mediální výchovu, seznámit se s možnými inspiračními 

zdroji pro tvorbu takových aktivit“ (Holanová, 2014a). Obsahem kurzu pak je 

„mediální výchova jako jedna z modernizačních tendencí ve výuce; mediální 

gramotnost a její složky; aktivní přístup k médiím; vyhledávání informací 

v médiích; manipulace v médiích, její rozpoznávání a obrana proti ní; rozbor 

a interpretace mediálních produktů; druhy médií a mediální instituce; funkce 

médií; práce s mediálními produkty v hodinách českého jazyka; aktivity zaměřené 

na výběr, analýzu a tvorbu mediálních textů; projekty ve výuce mediální výchovy; 

zpracování mediální výchovy v učebnicích českého jazyka pro základní školy 

a střední školy“ (Holanová, 2014b).

Dalším předmětem s obdobným zaměřením je Mediální výchova a její 

výuka na ZŠ a SŠ PhDr. Radky Holanové, Ph.D. (Holanová, 2014b).

Katedra pedagogiky rovněž nabízí od roku 2012 předmět s názvem 

Mediální výchova, který vyučuje PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. Ten se v ní zaměřuje 

obecně na fungování a využívání „médií a multimédií v současném vzdělávacím 

procesu na základě aktuálních technických, filosofických a psychosociálních 

aspektů a současně poznávání principů, na kterých mediální a masmediální 

komunikace funguje, včetně kritické reflexe a analýzy mediálních produktů“ 

(Syřiště, 2012). Osnova tohoto předmětu zahrnuje témata „teorie mediální 

komunikace; rozbor mediálních obsahů; mediální výchova a RVP; spotřebitelský 

přístup; kritický přístup a tvůrčí kompetence“ (Syřiště, 2012).

                                               

19
Názvy jednotlivých předmětů a oborů jsou zde uváděny s velkými počátečními písmeny tak, jak 

je na svých stránkách píší jednotlivé vysoké školy, ačkoli si uvědomuji, že jazyková norma 

považuje tato označení za obecná a měla by být správně psána s malými písmeny na začátku.
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Dalším předmětem, který vyučuje Ivo Syřiště, je Mediální výchova –

Základy interpretace masových médií. Tento „předmět sleduje dva významné 

vzdělávací cíle: na jedné straně nabízí poučení o masových a síťových médiích 

a jejich roli v životě společnosti a jednotlivce, na druhé straně poskytuje úvod do 

metod interpretace mediovaných obsahů a základy mediální výchovy. Je proto 

obsahově zaměřen na 1) osvojení základních znalostí a kompetencí v souladu 

s RVP (s důrazem na česká média), 2) osvojení metod interpretace mediálních 

obsahů a ekonomického a kulturního chování médií, 3) užívání médií 

dospívajícími uživateli a metody práce s touto věkovou skupinou při analýze 

mediálních produktů (základy mediální výchovy)“ (Syřiště, 2011).

4.2.2 Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita vyučuje mediální výchovu hned na několika 

katedrách pedagogiky a mimo to jsou pro budoucí pedagogy připraveny 

přednášky i na Filozofické fakultě.

Na Pedagogické fakultě Katedře českého jazyka a literatury přednáší 

PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. již od roku 2005 Mediální kulturu. Tento 

předmět má v budoucích učitelích základních škol především probudit zájem 

o média a jejich další studium. Základní tematické okruhy se věnují úvodu do 

studia médií; moci a vlivu médií; zábavě v médiích; zpravodajství a publicistice;

marketingu a reklamě a regulaci médií (Sochorová, 2014a).

V letech 2003–2007 přednášel Mediální kulturu pro obor Učitelství pro 

1. stupeň základní školy doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. (Stoličný 2003).

Dalším předmětem doktorky Sochorové je Mediální výchova jako 

prostředek nácviku souvislého jazykového projevu. Ten je primárně určen 

studentům oboru Komunikační a slohová výchova pro učitele 2. stupně ZŠ. 

Zaměřuje se na pravidla mediální komunikace a možnosti využití tematických 

okruhů mediální výchovy jako prostředku pro zlepšení souvislého jazykového 

projevu žáků (Sochorová, 2014b).

Na Katedře občanské výchovy od roku 2009 probíhá Mediální výchova 

v občanské výchově pod vedením Mgr. Ivy Schlixbierové, Ph.D., která je určena 

především studentům Pedagogického asistentství občanské výchovy pro základní 
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školy. Tento kurz vychází z témat RVP pro ZŠ a SŠ a „je orientován na praktické 

využití teoretických poznatků z oblasti masových médií pro výuku mediální 

výchovy na ZŠ i SŠ v rámci předmětu občanská výchova, základy společenských 

věd i jiných předmětů“ (Schlixbierová, 2014a).

Druhým předmětem vyučovaným Ivou Schlixbierovou je Mediální 

výchova připravená zejména pro studenty Základů společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání. Tento předmět je orientován na dějiny českých 

a světových médií; mediální výchovu jako průřezové téma; mediální gramotnost; 

média a společnost apod. (Schlixbierová, 2014b).

V letech 2006–2010 nabízela vzdělání v oblasti mediální výchovy 

i Katedra pedagogiky. Jednalo se o Filmovou a mediální výchovu Mgr. Jany 

Krátké, Ph.D. a Mgr. Patrika Vacka, kterou koncipovali pro studenty Učitelství na 

základních školách. Cílem semináře bylo nabídnout možné řešení dlouhodobě 

neuspokojivého vztahu pedagogiky, filmu a audiovizuálních a/nebo mediálních 

studií. Přednostní pozornost byla věnována posilování analytických schopností 

učitele a kritickému promýšlení témat vztahujících se k využitelnosti filmu 

a mediální kultury ve výchově a výuce s důrazem na využití nových médií 

a soudobé audiovizuální kultury (Krátká, 2010). 

Jak již bylo řečeno, v oblasti mediální gramotnosti se mohou na 

Masarykově univerzitě rozvíjet i studenti oboru Pedagogika či Sociální 

pedagogika a poradenství, kteří studují na Filozofické fakultě. Již od roku 2001 

(až do roku 2007) na Ústavu pedagogických věd vyučovala Mediální výchovu

Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D. Ta se zaměřovala především na analýzu mediálních 

obsahů. V tomto kontextu se zabývala i tím, zda současné (resp. tehdejší) 

vzdělávací programy pro základní i střední školy obsahují prvky mediální 

výchovy v tomto pojetí, zda a jak mohou přispívat ke zvýšení mediální 

gramotnosti (Trnková, 2007). 

Další předmět s názvem Mediální výchova zde vedly v letech 2002–2012 

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová a doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Tento 

kurz vedl nejen k teoretickému seznámení s problematikou masových médií 

a teorií mediální výchovy, ale i k aplikaci těchto poznatků do praxe 

prostřednictvím vytváření lekcí mediální výchovy. Součástí kurzu byla i terénní 

práce na základní škole (Šalamounová, 2010).
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Od roku 2012 do současnosti na ně částečně navazuje Mgr. Pavel 

Sedláček, který v rámci Ústavu hudební vědy přednáší Mediální výchovu 

a mediální gramotnost, která je koncipována zejména pro studenty Učitelství 

estetické výchovy pro střední školy (Sedláček, 2014).

4.2.3 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Katedra společenských věd Pedagogické fakulty se věnuje odborné 

přípravě budoucích učitelů v oblastech výchovy k občanství pro druhý stupeň 

základní školy, kde zdůrazňuje především „vytváření praktických výukových 

dovedností a snaží se zachovávat vyváženost složky odborné a didaktické. 

Specifický důraz je kladen na vybraná průřezová témata výchovy demokratického 

občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

multikulturní výchovu a mediální výchovu. Oborová didaktika vede studenty 

k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých disciplín 

využívali se zřetelem na naplnění Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání“ (Katedra společenských věd, 2014). Za tímto účelem 

vytvořila katedra i následující předměty.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. zde vyučuje Základy veřejné a mediální 

komunikace. Tento kurz je orientován spíše v duchu mediálních studií. Jednotlivé 

hodiny jsou zaměřeny na určité přístupy ke studiu médií, popřípadě tématu či 

problému, jako je kupříkladu technologický determinismus, Frankfurtská škola, 

Birminghamská škola, sémiotika, analýza diskurzu, psychoanalýza, empirické 

a etnografické metody studia médií, vizuální obrat, senzorický obraz, stereotypy, 

binární opozice, reprezentace Druhého, vztah technologie a společnosti apod. 

Tematicky je kurz zaměřen téměř výhradně na oblast vizuální kultury a na tzv. 

technické obrazy (Šimůnek, 2013).

Úvod do studia médií na této katedře přednáší Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

a snaží se v něm studentům zprostředkovat základní vhled do oblasti mediální 

komunikace, který jim poslouží jako podklad pro další studium médií. Základní 

pojmy a koncepty související s oblastí médií a komunikace přibližuje v širším 

společenském a dějinném kontextu tak, aby byli absolventi kurzu schopni 
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netriviálního a vícerozměrného uvažování o světě médií a mediálních sdělení 

(Šebeš, 2012).

Marek Šebeš se zároveň věnuje Mediální pedagogice, která je zaměřena na 

mediální výchovu na úrovni mateřských škol. Klade si tři cíle. „Prvním z nich je 

zprostředkovat studentům základní pohled na oblast médií a mediální 

komunikace. Druhým cílem je seznámit studenty se základy mediální výchovy. 

Třetím cílem je prezentovat pohled na vztah dětí a médií (...) a na možné důsledky 

v souvislosti s pedagogickou praxí v mateřské škole“ (Šebeš, 2011).

4.2.4 Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity uskutečnila na Katedře 

informačních a komunikačních technologií v letech 2002–2003 projekt Mediální 

výchova na Pedagogické fakultě, který měl „připravit a zahájit výuku předmětů, 

které přispějí k rozšíření všeobecné kompetence budoucích učitelů a vychovatelů 

o mediální gramotnost“ (Kostolányová, 2009). Na fakultě následně vytvořili a do 

studijního programu zařadili dva tematické předměty. Prvním byla Práce 

s informacemi zaměřená na roli médií ve vzdělávání, katalogizaci, bibliografické 

citace, bezpečnost práce s informacemi, televizi jako zdroj informací, informace 

na internetu nebo hypertext (Kostolányová, 2009). Druhý předmět Média 

a komunikace byl jíž více soustředen na samotná masmédia a věnoval se tématům 

jako „komunikace, masová média, publikum, obsah médií, účinky masové 

komunikace, žánry v médiích, tisk, rozhlas, televize, zpravodajství, reklama“ 

(Kostolányová, 2009).

V současné době probíhá na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

výuka dvou předmětů s mediální tematikou na dvou fakultách. Jednak na Katedře 

informačních a komunikačních technologií stále vyučují Média a komunikaci pod 

vedením Mgr. Pavla Kapouna a Mgr. Lucie Olšovské. „Cílem předmětu je 

seznámit posluchače s tím, jak pracují média, rozšířit jejich všeobecné povědomí 

o mediální gramotnost“ (Olšovská, 2014).

Na Katedře výchovy k občanství vyučuje PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 

Didaktiku mediální výchovy. „Cílem disciplíny je rozšíření didaktických 

kompetencí budoucích učitelů občanské výchovy v oblasti implementace 
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průřezového tématu RVP ZV mediální výchova do výuky OV. Seminář je 

zaměřen prakticky – na receptivní činnosti žáků (kritická interpretace mediálních 

sdělení, sledování fungování a vlivu médií) a na činnosti produktivní (práce ve 

školním médiu)“ (Labischová, 2014).

4.2.5 Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity 

v Liberci zajišťuje přípravu na výuku mediální výchovy na Katedře českého 

jazyka a literatury a na Katedře pedagogiky a psychologie.

Katedra českého jazyka a literatury se věnuje výuce Základů teorie 

mediální komunikace, které přednáší PhDr. Alex Röhrich, Ph.D. Předmět 

seznamuje studenty „především s teoriemi vysvětlujícími fungování médií 

v současné společnosti, a uvádí je do některých rozšířených typů analýz 

mediálního diskursu, zvláště s ohledem na komunikaci marketingovou 

a žurnalistickou“ (Röhrich, 2014a).

Dále to je Marketingová/mediální komunikace v praxi opět pod vedením 

Alexe Röhricha. Tento „kurs je zaměřen dvěma směry. V první části jsou studenti 

vedeni k tvorbě a užití marketingových sdělení (...). V části druhé vede kurs 

studenty k tvorbě žurnalistických žánrů různého typu, s důrazem na žánry textové, 

a to zpravodajské i publicistické. V jisté míře se studenti obeznámí 

i s problematikou tvorby novin, časopisů a rozhlasových a televizních programů 

jako celku a s žurnalistikou v tzv. nových médiích“ (Röhrich, 2014b).

Katedra pedagogiky a psychologie má pro Učitelství pro základní školy 

akreditovaný předmět Mediální výchova, který vedou PaedDr. Jitka Jursová, 

Ph.D. a Mgr. Magdaléna Marešová. „Předmět pojednává o průřezovém tématu 

mediální výchova,“ a to ve čtyřech tematických okruzích. „1) Význam médií pro 

vytváření postojů a názorů; 2) Utváření životního stylu a ovlivňování chování 

jedince; 3) Principy fungování médií a mediální sdělení; 4) Rozvíjení mediální 

gramotnosti žáků“ (Jursová, 2014).
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4.2.6 Univerzita Hradec Králové

Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové se o mediální výchovu 

stará Katedra českého jazyka a literatury a Ústav primární a preprimární edukace.

Katedra českého jazyka a literatury nabízí předměty jako Média a škola

PaedDr. Lenky Müllerové. Tento kurz představuje mediální studia v kontextu 

humanitních a sociálních věd a upozorňuje na jejich interdisciplinární vazby. 

Zároveň vede studenty k integraci dílčích témat mediální výchovy do 

vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů (Müllerová, 2014a).

Dalším předmětem jsou Média ve školní a mimoškolní praxi, opět vedená 

PaedDr. Lenkou Müllerovou. Ta se zaměřují více na vytváření mediální 

technologie, tisk, audiovizuální média, multimédia a interaktivní média, nová 

média v době globalizace a možnosti jejich užití při tvorbě školních médií 

(Müllerová, 2014b).

Další její předmět Média a společnost se zabývá komunikací 

a komunikačními modely, médiem, publikem, mediálními produkty, účinky médií 

a jejich rolí ve společnosti, historií českých a světových médií, metodologií jejich 

výzkumu a mediální legislativou (Müllerová, 2014c).

Ústav primární a preprimární edukace má ve své nabídce Mediální 

výchovu PaedDr. Vladimíry Hornáčkové, Ph.D. Předmět určený studentům 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy „je zaměřený na teoretické a praktické 

seznámení s podstatou mediální výchovy, na získání orientace v hlavních pojmech 

mediální výchovy a možnostech aplikace jako průřezového tématu RVP ZV“ 

(Hornáčková, 2014). 

Mediální výchovu zde přednáší i Mgr. Václav Víška, Ph.D. Podstatou jeho 

kurzu je představení základních pojmů, analýza české mediální krajiny, reklama, 

tvorba školního časopisu apod. (Víška, 2014).

4.2.7 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta má do studijních oborů Učitelství českého jazyka 

a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zařazeny jako povinné předměty Literatura 

v masmédiích I a II Mgr. Radka Fridricha. Práce v semináři číslo I je zaměřena na 

prezentaci současných českých deníků, týdeníků a literárních časopisů. Součástí je 
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také kritické hodnocení těchto tištěných médií v oblasti kultury a vymezení místa 

pro kvalitní literaturu (Fridrich, 2014a).

Seminář číslo II je zaměřen na mediální gramotnost studentů v oblasti

televizních kanálů, nekomerčních rádií, internetových serverů, webových 

literárních časopisů, autorských blogů, na aktuální kulturní dění, na komparaci 

zfilmovaných a literárních děl a na prezentaci literatury pomocí poslechových 

knih atd. (Fridrich, 2014b).

Dalším povinným předmětem je Jazyk politiky a masmédií PhDr. Jana 

Horálka, Ph.D. Tato „disciplína se zaměřuje na teoretické i praktické pronikání do 

problematiky mediálního dorozumívání a působení, mj. s ohledem na budoucí 

kompetenci absolventů uplatňovat se při mediální výchově ve školách, popř. 

ovšem i při vytváření mediálních textů či dalších produktů. Sleduje a zkoumá 

jazykové prostředky účastníků mediálního diskurzu, zvláště z hlediska 

komunikativních rolí, jež v tomto diskurzu zastávají“ (Horálek, 2014). 

Povinně volitelnými předměty pro Učitelství českého jazyka a literatury 

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ je Jazyk masmédií doc. PhDr. Ludmily Zimové, CSc. Tento 

kurz si dává za cíl „přiblížit historii a současnost české mediální produkce. 

Diskutovat o úloze různých druhů médií v životě individua a společnosti. 

Poznávat projevy vlivu mediálních textů na dynamiku současné češtiny a na 

veřejnou a soukromou komunikaci v ostatních komunikačních oblastech“ 

(Zimová, 2014). 

Učitelství společenských věd pro střední školy nemá v nabídce žádný 

předmět spojený s mediální tematikou.

4.2.8 Univerzita Palackého v Olomouci 

Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty zajišťuje pro obor Učitelství 

českého jazyka pro 2. stupeň základních škol povinně volitelný předmět Mediální 

výchova, který zde vyučuje Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Tento „předmět je 

věnován základnímu výkladu průřezového tématu RVP ZV Mediální výchova. 

Zaměřuje se na dějiny jednotlivých médií a na jejich charakteristiku. Důraz je 

kladen na analýzu tištěných a elektronických médií“ (Kopecký, 2014).
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Katedra hudební výchovy má pro Učitelství hudební výchovy pro střední 

školy a 2. stupeň základních škol připravený volitelný předmět Mediální výchova 

v hudebním vzdělávání vyučovaný Doc. MgA. Jaroslavem Majtnerem. „Cílem 

studia je zde seznámit posluchače s možnostmi aplikace průřezového tématu 

Mediální výchova do hudebního vzdělávání na základních a středních školách“ 

(Majtner, 2014). Například prostřednictvím zajímavých témat jako hudba 

v reklamě, hudba ve filmu nebo integrační a globalizační vlivy v hudbě (Majtner, 

2014).

Své znalosti si pak studenti mohou rozšířit v rámci volitelných předmětů 

Filozofické fakulty na Katedře žurnalistiky (Doporučené volitelné předměty 

celouniverzitní nabídky, 2014) nebo Katedře bohemistiky (Katedra bohemistiky, 

2014).

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty rovněž nabízela v zimním 

semestru akademického roku 2013/2014 mezioborový studijní modul Mediální 

výchova, který byl vhodný nejen pro studenty bakalářského a magisterského 

studia oborů: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních 

škol; Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy 

a 2. stupeň základních škol; Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních 

škol; Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol a Učitelství 

pro 1. stupeň základní školy. Po absolvování tohoto modulu získal student nejen 

10 kreditů, ale i certifikovaný doklad o absolvování modulu. Modul připravený 

PaedDr. Markétou Pastorovou se skládal z deseti předmětů s časovou dotací 4–12 

hodin (celkem 50 hodin na celý modul), kde byl každý předmět zakončen 

zápočtem. Mezi přednášející patřili kromě Markéty Pastorové mimo jiné i prof. 

PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. nebo Mgr. Radim Wolák 

z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (Pastorová, 2013).

4.2.9 Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogická fakulta v Plzni nabízí výuku mediální výchovy na Katedře 

výtvarné kultury. Mediální výchova pro vizuální gramotnost je povinným 

předmětem pro Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké 

školy a povinně volitelným pro Učitelství výtvarné výchovy pro základní, nebo 
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střední školy. PhDr. Jan Mašek, Ph.D. zde klade důraz na vybavení studenta 

teoretickými znalostmi pro uplatnění mediální výchovy a mediální komunikace ve 

škole s důrazem na vizuální gramotnost. Zajímá se zde nejen o teorie komunikace, 

ale i o publikum, mediální obsahy a druhy sdělení, žánry v médiích a v neposlední 

řadě i o český systém mediální výchovy, jeho vývoj a současnost (Mašek, 2013a). 

Dále jsou zde Receptivní činnosti v mediální výchově rovněž vedené Janem 

Maškem. Po absolvování tohoto kurzu je student schopen „analyzovat mediální 

komunikáty ve vztahu k jejich účinkům na mládež, rozlišit zvláštnosti a možnosti 

výrazových prostředků jednotlivých médií. Dokáže aplikovat metody vedení 

receptivních a produktivních činností mediální výchovy ve škole“ (Mašek, 

2013b).

4.3 Zhodnocení nabídky pedagogických fakult

Po prostudování učebních plánů jednotlivých pedagogických fakult 

můžeme konstatovat, že nabídka v oblasti mediální výchovy a rozšiřování 

mediální gramotnosti budoucích učitelů základních a středních škol je poměrně 

široká. Na žádné z devíti analyzovaných vysokých škol nechybí předměty z této 

oblasti. Mnoho z těchto kurzů je začleněno jako povinných, buďto pro obecný 

pedagogický základ, nebo v rámci oborových specializací. Dále pak už záleží na 

individuálním zájmu studentů o tento obor, na kolik se mu chtějí věnovat 

a zapisovat si případně i další kurzy z jiných (nejčastěji žurnalistických) kateder 

a fakult. Jednotlivé vysoké školy se ani tolik neliší v tom, jaká témata do výuky 

mediální výchovy zařazují, ale spíše která katedra tuto výuku garantuje. Za 

zmínku též stojí, že ačkoli byly rámcové vzdělávací programy, které přinesly 

i začlenění mediální výchovy do výuky, schváleny pro základní školy až v roce 

2005 a pro gymnázia v roce 2007 a začalo se podle nich vyučovat až od 1.9. 2007 

na ZŠ a od 1.9. 2009 na gymnáziích, na některých vysokých školách nacházíme 

tato témata v nabídce studijních předmětů již od roku 2001 (Harmonogram, 2013). 

Hodnocení jejich obsahové kvality, úrovně zpracování, kvalifikace jednotlivých 

vyučujících či reálný přínos pro studenty si však tento přehled nemůže nárokovat. 

Naopak může otevřít zajímavé téma pro další zkoumání.
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5 Vlastní výzkum na téma Jaké formy vzdělávání   

využívají čeští gymnaziální učitelé pro 

rozšiřování svých znalostí v oblasti mediální 

výchovy

Nedílnou součástí této práce je i samostatné výzkumné šetření, které se 

kvalitativní cestou zaměřilo na formy vzdělávání, jež využívají gymnaziální 

učitelé pro svůj další rozvoj v mediální výchově. Tato kapitola by měla přiblížit 

a objasnit průběh tohoto výzkumného šetření, které bylo provedeno mezi učiteli 

mediální výchovy na plzeňských gymnáziích. Budou zde blíže popsány nejen 

zvolené metody, ale i jejich aplikace, výzkumné otázky, výběrový soubor, záznam 

a kódování, které povedou k následné sumarizaci a zhodnocení výsledků.

5.1 Obsah a cíle výzkumného šetření

Následující výzkumné šetření bylo zaměřeno na konkrétní způsoby,

jakými si učitelé osvojují nové znalosti a dovednosti v oblasti mediální výchovy. 

To s sebou přineslo otázky, zda například využívají specializovaných webů, 

odborných publikací, navštěvují kurzy a semináře, pokud ano, účastní se jich 

z vlastního zájmu, či na popud školy? Jak hodnotí jejich úroveň a šíři nabídky? 

Kolik informací považují za nezbytné pro výuku mediální výchovy? Vzdělávali se 

nárazově, nebo o to usilují dlouhodobě? Jaká vidí úskalí pro svůj další rozvoj 

a s čím jsou naopak spokojeni? Jaký mají názor na zařazení tématu mediální 

gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů a jak se s ním vypořádali? 

Cílem šetření bylo nejenom přinést konkrétní odpovědi na tyto otázky, ale i více 

pochopit celkovou situaci mediální výchovy na českých gymnáziích v širším 

kontextu. Jak zdůrazňuje Hendl, „kvalitativní výzkum dává přednost zachycení 

perspektiv zkoumaných jedinců. Chce osvětlit subjektivní zkušenost, jednání 

a kontext zkoumaných jedinců“ (Hendl, 2006, s. 11). I proto bylo dalším 

důležitým aspektem pro lepší pochopení situace i zařazení mediální výchovy do 
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systému vzdělávání konkrétních škol. Tedy zda se vyučuje jako samostatný 

seminář, průřezové téma zmiňované v několika různých předmětech, nebo je jí

věnován jednorázový projekt a proč.

Oproti původnímu záměru jsem se nakonec rozhodla nezařazovat do 

výzkumu složku hodnocení úrovně mediální gramotnosti samotných učitelů 

mediální výchovy a porovnávat ji se znalostmi ostatních učitelů. Jednak z důvodu 

neexistujících nástrojů pro měření mediální gramotnosti a dále pro nedostatečnou 

průkaznost, kterou by příliš malý vzorek přinesl. V neposlední řadě byla jedním 

z důvodu i omezená porovnatelnost výsledků mezi „proškolenými“ pedagogy, ke 

které dochází v důsledku toho, že v České republice neexistuje systematické 

vzdělávání stávajících učitelů v oblasti mediální výchovy. Tato úprava 

výzkumného tématu, stejně jako změna názvu práce a její původně předpokládané 

struktury byla konzultována s vedoucím práce a řádně schválena vedením katedry.

5.2 Teoretický rámec výzkumného šetření

Následující podkapitoly by měly stručně nastínit zvolené metodologické 

postupy výzkumného šetření a přiblížit průběh jejich realizace s odůvodněním 

zvolené strategie.

5.2.1 Druh výzkumného šetření

Vzhledem k minimálnímu zmapování oblasti vzdělávání učitelů mediální 

výchovy a určité novosti tohoto tématu jsem se rozhodla pro kvalitativní postup 

zkoumání této problematiky. Nejlépe totiž odpovídá výzkumným potřebám 

daného tématu. „Je zaměřen na interpretace subjektivních významů, popis 

kontextu jednání a chování, přičemž se zajímá o subjektivní teorie jedinců 

v daném prostředí. (...) Je zejména vhodný, jestliže je cílem a) porozumět 

subjektivním zkušenostem jedinců nebo skupiny, působení sociálních, kulturních 

a politických faktorů a interakcím mezi jedinci a prostředím, b) první seznámení 

s novou nebo složitou oblastí“ (Hendl, 2006, s. 5). Cílem tohoto výzkumného 

šetření není přinést statistické údaje o tom, kolik procent učitelů využívá který ze 
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způsobů vzdělávání, ale chce se spíše zaměřit na odlišné přístupy 

k sebevzdělávání jako takovému, motivaci, chuti, rozsahu a možnostem získávání 

nových poznatků. Ze shromážděných informací bude možné také nastínit širokou 

škálu přístupů nejen k začlenění mediální výchovy do výuky, ale také k tématu

médií jako takovému.

5.2.2 Výběrový soubor

Jak již bylo řečeno výše, pro svůj výzkum jsem se rozhodla zaměřit na 

učitele mediální výchovy na plzeňských gymnáziích, a to hned z několika důvodů. 

Zaprvé gymnázia mají toto průřezové téma zařazené jako povinné, na rozdíl od 

jiných středních škol. Za druhé jednotný typ škol všeobecného zaměření 

umožňuje srovnání nezatížené dalšími proměnnými. A za třetí Plzeň disponuje 

celkem pěti všeobecnými gymnázii, což je pro potřeby kvalitativního výzkumu 

tohoto rozsahu optimální počet. V neposlední řadě jsem Plzeň zvolila z důvodu, 

že je mým rodným městem a mám v ní tedy o středních školách nejlepší přehled. 

Postupně jsem oslovila učitele všech zamýšlených škol, tedy Církevního 

gymnázia, Mikulášského gymnázia, Masarykova gymnázia, Gymnázia Františka 

Křižíka a Gymnázia Luďka Pika. Na některých školách jsem věděla, na kterého 

učitele se přímo obrátit, jinde jsem kontaktovala školu s dotazem, kdo je u nich za 

mediální výchovu zodpovědný. Osobně jsem se sešla se čtyřmi zástupci tří škol, 

pedagog ze čtvrtého gymnázia mi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu poskytl 

odpovědi elektronickou formou. Z posledního gymnázia nikdo z oslovených 

učitelů neprojevil ochotu se do výzkumu zapojit. Tím se mi v podstatě podařilo 

pokrýt téměř celý základní soubor.

Co se týče výběru konkrétních učitelů, bylo nutné identifikovat vhodné 

informanty, kteří disponují potřebnými informacemi (Hendl, 2006). V určitých 

případech byla jejich volba již předem dána tím, že na dané škole existuje 

samostatný předmět mediální výchova, a je tedy i konkrétní učitel, který jej 

zaštiťuje, nebo jsou média probírána jen na vyšším gymnáziu v rámci základů 

společenských věd, které vyučuje pouze jeden pedagog. I zde pak byla cesta 

poměrně jasná. Kde probíhala výuka ve více předmětech, tam jsem se snažila 

mluvit i s více zástupci jedné školy.
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5.2.3 Metody výzkumného šetření

Jako metodu pro sběr dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory 

vedené osobně (až na jednu výjimku) s jednotlivými účastníky. Předem byla 

připravena baterie otázek rozčleněných do tří základních tematických celků.

Ačkoli byla jasně dána struktura dotazování (např. byly nadefinovány 

všechny možné formy vzdělávání), byly v první fázi otázky kladeny jako 

otevřené, aby byla respondentům ponechána svoboda v tom, jaké formy sami 

uvedou, které zařadí na první místo apod. Pouze pokud si nemohli vzpomenout, 

nebyli si jistí, co do svého vzdělávání dále zařadit, či pro ujištění se, že nic nebylo 

opomenuto, došlo k výčtu dalších možností, na něž reagovali buďto souhlasně 

a dále je rozvedli, nebo je zcela zamítli. Odpovědi na konkrétnější otázky 

(absolvované kurzy, knihy, pořady atd.) byly již zcela ponechány na jednotlivých 

respondentech.

Je též nutné podotknout, že ne vždy bylo dodrženo přesné pořadí otázek. 

Účastníci šetření často v otázce odpověděli i na obsah té následují, či ji rovnou 

negovali. V tomto směru jsem přísně nelpěla na dané struktuře a naopak jsem se 

snažila ponechat respondentům co největší svobodu, aby se mohli rozhovořit co 

nejšířeji a rozpomenout se na co nejvíce detailů a souvislostí. Následné doptávání 

a upřesňování, aby nebyla opomenuta žádná podstatná složka výzkumu, však bylo 

samozřejmostí.

Dle základních Dismanových doporučení byla všem respondentům 

přislíbena a zajištěna anonymita, aby se neostýchali hovořit i o postojích vedení 

apod. a byla co možná nejlépe nastavena přátelská a otevřená atmosféra (Disman, 

2002). Každému z informantů bylo přiřazeno číslo dle pořadí, ve kterém s ním byl

veden rozhovor, tedy 1 až 5. Toto číslo je doplněno písmenem zastupujícím

gymnázium, na kterém daný pedagog vyučuje, v tomto případě A až D. K tomuto 

kroku bylo přistoupeno z důvodu, že dva dotazovaní učitelé působí na jedné škole 

(škola A). Tím pádem bude možné srovnat jejich přístupy a hodnocení v rámci 

jednoho vzdělávacího ústavu.
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5.2.4 Výzkumné otázky

Výzkumné otázky byly rozčleněny do tří základních oblastí. Za A) to byly 

Informace o respondentovi – ty měly přinést základní představu o jeho aprobaci,

aktuálně vyučovaných předmětech, zařazení mediální výchovy do výuky apod. B) 

druhá, stěžejní část byla nazvána Odborná příprava na výuku mediální výchovy 

a týkala se již konkrétně rozsahu dalšího vzdělávání v oblasti mediální výchovy 

a jednotlivých využívaných forem. Poslední závěrečná část C) přinesla upřesnění 

Způsobu výuky mediální výchovy.

Jednotlivým účastníkům výzkumného šetření byly pokládány otázky, či 

jejich variace z následujících oblastí.

A) Informace o respondentovi

1. Jaká je vaše aprobace?

2. Jaké předměty ve škole vyučujete?

3. V rámci čeho učíte mediální výchovu?

4. Jak dlouho učíte mediální výchovu?

5. Jak jste se dostal/a k její výuce? (z vlastního zájmu, rozhodnutí vedení)

B) Odborná příprava na výuku mediální výchovy

6. Jak jste se na tuto výuku připravil/a?

a. Absolvoval/a jste školení/kurz?

i. Našel/šla jste si ho sám/sama, nebo vám ho zařídila škola? 

ii. Kdo toto školení organizoval? Nezisková organizace, VŠ, 

stát, soukromá firma, vaše škola?

iii. Víte, jaké byly odborné zkušenosti lektora?

iv. Jakou formou probíhalo? Prezenční, distanční, 

kombinovanou?

v. Jak dlouho trvalo?

vi. Jakými tématy jste se zabývali?

vii. Zdálo se vám školení přínosné?

viii. Co byste změnil/a?

ix. Prošel/šla jste pouze jedním kurzem, nebo více?
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b. Prošel/šla jste online kurzem?

i. Jakým? Od jaké firmy?

ii. Byl zdarma, nebo placený?

iii. Proč jste si ho vybral/a?

iv. Jaká témata se v něm probírala?

v. Přinesl vám vše, co jste potřeboval/a?

c. Vzděláváte se četbou odborné literatury?

i. Jaké?

ii. Podle čeho ji vybíráte? Byla vám někým doporučena?

iii. Našel/šla jste v ní vše, co potřebujete?

d. Informace získáváte dílčím způsobem?

i. Jaký typ informací vyhledáváte? Témata, metody, fakta, 

zajímavosti?

ii. Odkud tyto informace získáváte?

iii. Vyhledával/a jste je jen na začátku, nebo průběžně?

e. Měl/a jste MV už na vysoké škole v rámci pedagogické přípravy?

i. Na jaké VŠ jste studoval/a?

ii. Jaký rozsah mělo vzdělávání v oblasti MV? Samostatné 

téma v rámci jiného předmětu, okrajové téma, samostatný 

předmět.

7. Proč jste se rozhodl/a právě pro tuto formu vzdělávání? 

8. Kladla škola důraz na to, abyste si toto vzdělání doplnil/a? Podpořila vás? 

9. Přijdou vám vaše nabyté znalosti dostatečné, nebo byste je rád/a ještě 

rozšířil/a?

10. Jakou pomoc ze strany školy/státu/odborníků byste ocenil/a?

C) Způsob výuky mediální výchovy

11. Jak jste začlenil/a MV do své výuky? Kde jste hledal/a inspiraci?

12. Jaká témata v ní probíráte?

13. Jaké pomůcky používáte?



52

5.2.5 Místo a čas interview

Místo a čas setkání se odvíjely od možností jednotlivých respondentů. 

Vzhledem k jejich profesi se ve všech případech jednalo o prostory školy v době 

mezi vyučovacími hodinami. Podmínky pro rozhovor nebyly vždy ideální, 

dvakrát k interview došlo na chodbách z důvodů dozoru nebo proto, abychom 

nerušili jiného kolegu v kabinetu. V ostatních případech proběhly rozhovory ve 

sborovně či kabinetu. Ačkoli se mnohdy nejednalo o optimální prostory či jsme 

byli limitováni časem, bylo pro mne nejdůležitější co nejméně zasáhnout do 

běžného režimu zkoumaných osob, aby vnímaly zátěž z účasti na výzkumu co 

možná jako minimální. U posledního respondenta jsem se rozhodla, vzhledem 

k jeho indispozici, provézt výzkum formou dotazníku. Nevýhodou byly poměrně 

stručné, až úsečné odpovědi, které ale na druhou stranu přinesly alespoň 

elementární představu o situaci na dalším gymnáziu.

Vzhledem k tomu, že jsem se časově i místně dokázala přizpůsobit všem 

respondentů a zároveň jsme se vešli do předem stanoveného časového úseku, aniž 

bychom rozsah výzkumu nějak omezili, domnívám se, že učitelé byli k tomuto 

setkání velmi vstřícní a nepředstavovalo pro ně větší problém. Tím se mi, doufám,

podařilo dostát významu vhodného prostředí a denní doby, která optimálně

koreluje se zvyklostmi respondentů (Miovský, 2006). 

5.2.6 Fixace a zpracování dat

Otázky byly pokládány dle předem připraveného pořádku, který jsem měla

u sebe během rozhovorů k dispozici. Kromě poznámek k jednotlivými odpovědím

jsem pro větší přesnost celý průběh rozhovorů fixovala audiozáznamem, jehož 

přesné přepisy jsou přílohou této práce. Doslovné přepisy dle mého názoru i ve 

shodě s Miovským zajistí autenticitu a díky tomu i vyšší kvalitu výzkumného 

šetření (Miovský, 2006) i přes občasnou nespisovnost a odchylky od gramatické 

normy. 
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5.3 Výsledky výzkumného šetření

Výsledky výzkumu jsem rozdělila do několika logických celků a otázky 

rozčlenila do skupin podle jejich tématu. Následně jsem mezi sebou porovnala 

odpovědi jednotlivých respondentů, aby bylo možné si vytvořit ucelenou 

představu o různých přístupech a pohledech na věc. Jednotlivé výpovědi jsou 

odkazovány ke konkrétním otázkám v dotaznících tak, aby bylo možné je snadno 

dohledat a přečíst si je v celém kontextu.

5.3.1 Zařazení mediální výchovy do výuky

Aprobace respondentů

Prvotní otázka se týkala vystudované aprobace jednotlivých učitelů, aby 

bylo jasnější, z jakých základů vycházejí. Převládal zejména český jazyk, na 

druhém místě byly pak základy společenských věd. Objevil se i zeměpis, dějepis 

a výtvarná výchova.

Tabulka č. 1: Aprobace respondentů

kód 

učitele
ČJ ZSV dějepis

výtvarná 

výchova
zeměpis

1A X X

2B X X

3C X X

4A X X

5D X X

Vyučované předměty

Druhou důležitou otázkou bylo, jaké předměty na svých školách vyučují. 

Zde se rozložení v podstatě nezměnilo, přibyly jen volitelné semináře20

nejrůznějších humanitních zaměření. Respondentka A1 uvedla např. 

                                               
20 Názvy předmětů a seminářů jsou zde uváděny ve shodě s doporučením Ústavu pro jazyk český 

s malými počátečními písmeny (Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2015).
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společenskovědní seminář, psychologii a sociologii, filosofii, dnešní svět 

a finanční gramotnost (A1, výzkumný rozhovor 1, otázka 2). Respondent 3C 

vyučuje seminář moderních dějin, seminář tvůrčího psaní, literární seminář 

a mediální seminář (3C, výzkumný rozhovor 3, otázka 2).

Tabulka č. 2: Vyučované předměty

kód 

učitele
ČJ ZSV dějepis zeměpis

volitelné 

semináře

1A X X X

2B X X

3C X X X

4A X

5D X X

Začlenění mediální výchovy do výuky

Třetí, nejdůležitější otázkou bylo, ve kterých předmětech mediální 

problematiku jednotliví učitelé probírají. Nutno podotknout, že na žádné ze škol 

neexistuje plnohodnotný samostatný předmět, resp. tematický celek, jako je tomu 

například u sociologie či ekonomie v rámci základů společenských věd. Nejvyšší 

míra „samostatnosti“ předmětu je zde ve formě volitelných či povinně volitelných 

seminářů (mediální seminář na gymnáziu C). Další variantou jsou semináře jako 

dnešní svět na gymnáziu A, které zahrnují mediální výchovu jako jedno 

z podtémat, ale věnují se jí už obsáhleji, než je tomu u další varianty začlenění. 

Tou je výklad v rámci jednotlivých předmětů základů společenských věd. 

V sociologii, psychologii, politologii, ekonomii či právu je pak mediální 

problematika probírána spíše okrajově či příležitostně, pokud nějak blíže souvisí 

s hlavním tématem. Samostatnou kapitolou by zde byla výuka v rámci českého 

jazyka, kde se povětšinou (u mnou sledovaných informantů) omezuje pouze na 

práci s publicistickým stylem v rámci seznámení studentů s funkčními styly.
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Tabulka č. 3: Předměty, v rámci nichž je vyučována mediální výchova

kód 

učitele
ČJ

socio-

logie

polito-

logie

ekono-

mie
právo

psycho-

logie
semináře

1A X X X X X

2B X

3C X X

4A X

5D X X X X X

Změny ve výuce mediální výchovy po zavedení RVP

Respondentka 1A uvádí, že mediální tematiku se svými žáky probírá po 

celou dobu svého působení na škole, tedy zhruba třináct až čtrnáct let. Se 

zavedením RVP se pro ni nic nezměnilo. „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“ (1A, výzkumný rozhovor 1, otázka 5).

I respondent 3C se připojuje, že se pro výuku mediální výchovy rozhodl 

sám na základě vlastního zájmu ještě před zavedením RVP a svůj návrh 

samostatného semináře předložil vedení školy, které ho schválilo. Tento seminář 

vede již zhruba osm až devět let s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Mimo to se 

médiím věnuje i během hodin českého jazyka (3C, výzkumný rozhovor 3, otázka 

4–6).

Pedagog 5D vyučuje mediální výchovu oficiálně čtyři roky, v zásadě však 

dvacet let. I on se pro její zavedení rozhodl sám (5D, výzkumný rozhovor 5, 

otázka 4, 5).

Naopak respondent 2B uvedl, že mediální výchovu jako takovou učí letos 

(tedy ve školním roce 2014/2015) prvně. Má ji koncipovánu jako šestihodinový 

blok v rámci politologie. Před tím na ni narážel pouze okrajově v rámci ZSV nebo 

se jí věnoval na konci školního roku, pokud zbyl čas. Rozhodnutí vyčlenit jí větší 

prostor vzešlo z jeho vlastního pocitu, že je nezbytné, aby se studenti „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“ (2B, 
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výzkumný rozhovor 2, otázka 4). Dle jeho slov byla vedením školy zavedena 

pouze finanční gramotnost, mediální výchova byla jeho vlastní invencí. 

Informant 4A, který vyučuje český jazyk, se s médii ve své výuce setkává

zejména v souvislosti s funkčními styly. Mimo specifik publicistického stylu vede 

studenty při výuce i k uvědomění si vlivu médií a problematice současné 

společnosti s tím spojené. Ani pro něj se s příchodem RVP nic nezměnilo (4A, 

výzkumný rozhovor 4, otázka 3).

Všichni sledovaní učitelé tedy shodně uvádějí, že mediální výchovu začali 

vyučovat ze svého rozhodnutí (ať už teprve nedávno, či před mnoha lety) 

a zavedení RVP pro ně neznamenalo žádnou podstatnější změnu. Na žádném ze 

sledovaných gymnázií jim toto téma nebylo nařízeno vedením. Nabízí se otázka, 

jak je možné, že školy nezavádějí výuku mediální výchovy systematičtěji 

a nedohlížejí na splnění všech požadavků (probrání klíčových témat) stanovených 

rámcovými vzdělávacími programy?

5.3.2 Vzdělávání učitelů v oblasti mediální výchovy

Klíčovou částí výzkumu byla vzdělávací strategie jednotlivých učitelů 

v tomto oboru. Jak již bylo naznačeno výše, jednotlivé otázky směřovaly 

k různým formám vzdělávání, jejich výběru a hloubce, s jakou se pedagogové 

tomuto tématu věnují.

Zvolené formy vzdělávání

Informantka 1A absolvovala řadu kurzů (hovoří zhruba o 13 

nejzajímavějších), které navštěvuje v rámci svého dalšího vzdělávání. Vybírá si 

jednak z nabídek, které chodí na školu, ale má i své osvědčené organizace, se 

kterými má zkušenost a důvěřuje jim. Jmenuje zejména Člověka v tísni, jehož 

kurzy zahrnují jak teorii, tak poskytují svým absolventům užitečné materiály na 

další samostatnou práci v hodinách. Účastnila se dlouhodobých kombinovaných 

kurzů, i jedno- až třídenních intenzivních seminářů, např. Mediální výchova 

Marka Mičienky, Rozumět médiím nebo Svět podle demokracie od Člověka

v tísni. Semináře obecně hodnotí jako přínosné. (1A, výzkumný rozhovor 1, 

otázka 7–15). Dále pracuje s odbornou literaturou, specializovanými servery, 
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učebnicemi a materiály získanými na kurzech. Vyhledává zde jak témata, fakta, 

tak i metodiku. Na vysoké škole (ZČU) sice ještě neměla samostatný předmět 

věnovaný mediální výchově, ale v rámci českého jazyka či pedagogiky se 

zabývali metodikou, jak vést studenty k analýzám a kritickému čtení textu (1A, 

výzkumný rozhovor 1, otázka 20–26).

Druhý učitel 2B absolvoval pouze jediný kurz, jednalo se rovněž o projekt 

Svět podle demokracie Člověka v tísni, jedním z jehož témat byla i média. Tento 

kurz hodnotí jako velmi dobře připravený, podnětný a přínosný. V zásadě se ale 

při své výuce opírá o příručku, CD a pracovní listy Rozumět médiím. Základní 

úvod do teorie komunikace absolvoval již na vysoké škole jako samostatný 

jednosemestrální předmět na Filosofické fakultě (ZČU) (2B, výzkumný rozhovor 

2, otázka 14–20). Další informace získává spíše náhodně, když v médiích narazí 

na téma, které ho zaujme. Poslouchá např. pořad Media Plus Českého rozhlasu 

Plus, který ho občas inspiruje k dalšímu zájmu o danou problematiku. Pracoval 

i s informační brožurou o průřezových tématech, která byla na školu zaslána. 

Převážně ale čerpá z již nabytých poznatků z vysoké školy, případně z portálu 

Občanského vzdělávacího institutu (2B, výzkumný rozhovor 2, otázka 21–23).

Pedagog 3C žádný kurz neabsolvoval, ne pro nezájem, ale z důvodu, že 

většina kurzů se dle jeho slov odehrává především v Praze v dopoledních 

hodinách a je pro něj tedy náročné se na ně uvolňovat. Na výuku se připravuje 

samostudiem, ke kterému využívá odbornou literaturu (zejména jmenuje knihy od 

Jana Jiráka), internet a mimo jiné i materiály Člověka v tísni. O mediální dění 

projevuje velký zájem, pravidelně ho sleduje a na základě aktuálních témat 

připravuje i obsah svého mediálního semináře nebo o nich diskutuje během hodin 

českého jazyka. (3C, výzkumný rozhovor 3, otázka 8, 9).

Respondent 4A se staví k médiím značně kriticky, prohlašuje, že na ně má 

již hotový názor a nevyhledává proto žádné kurzy. Zaměřuje se především na 

četbu odborné literatury (Marshall McLuhan, Neil Postman), texty významných 

publicistů a v hodinách českého jazyka pracuje s ukázkami reklam a inzerátů. Na 

vysoké škole (navštěvoval ji ještě před rokem 1989) žádnou mediální výchovu 

neměl (4A, výzkumný rozhovor 4, otázka 3, 7, 9, 11, 13).

Poslední dotazovaný 5D si sám vyhledal několik presenčních seminářů 

u Člověka v tísni a na Krajském centru vzdělávání, další potřebné informace, 
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zejména metodologii, čerpá z webových stránek medialnivychova.fsv.cuni.cz (5D, 

výzkumný rozhovor 5, otázka 6–8, 17–20).

Jakkoli byl výzkumný vzorek malý, poměrně zajímavě ukázal, kolik 

různých postojů mohou učitelé zabývající se toutéž problematikou zaujímat. Co 

respondent, to specifické přístupy a názory, které mohou, nikoli vyčerpávajícím, 

ale přesto poměrně dobře ilustrujícím způsobem předestřít situaci v oblasti 

mediální výchovy na českých gymnáziích. Ačkoli se téměř všichni shodují na 

svém osobním zájmu o média, je zde značně odlišný pocit saturace nabytými 

znalostmi, potřeba jejich aktualizace a vůbec nutný rozsah těchto vědomostí. 

Pedagožka 1A na jednu stranu absolvovala největší množství kurzů ze všech 

dotázaných, na druhou stranu v poslední době již nabídku tolik nesleduje, jelikož 

již necítí takovou potřebu dalších poznatků. Její kolega 3C naopak považuje za 

nutné své znalosti neustále doplňovat a obnovovat vzhledem k rychle se měnícímu 

mediálnímu prostředí. Naproti tomu 2B nevěnuje médiím tolik svého času jako 

například ekonomickému dění, jelikož by neměl pro větší množství informací,

vzhledem k nižší hodinové dotaci, resp. absenci samostatných seminářů, oproti 

svým kolegům z ostatních škol, využití. Další, zcela specifický postoj, zaujímá 

respondent 4A, který tvrdí, že má na média již hotový názor, vnímá je spíše 

negativně a dále se jim nevěnuje. Poslední dotázaný 5D si průběžně dohledává 

zejména metody výuky mediální výchovy. Všichni se zároveň shodují, že vedení 

školy žádným způsobem nekontrolovalo jejich znalosti v této oblasti, ani po nich 

doplnění vzdělání nevyžadovalo.

Hodnocení nabídky vzdělávání

Respondentka 1A hodnotí nabídku dalšího vzdělávání jako dostatečnou. 

Jako hlavní problém vidí nedostatek času na absolvování všech seminářů, které by 

ji zajímaly (1A, výzkumný rozhovor 1, otázka 17). Přesto se ale na mnoho z nich 

dostala oproti svému kolegovi 3C, kterého škola neuvolňuje v takovém rozsahu, 

jaký by si představoval. Ten ale souhlasí, že nabídka jak seminářů, tak odborné 

literatury, filmů a dalších výukových pomůcek je adekvátní (3C, výzkumný 

rozhovor 3, otázka 12). Pedagog 5D by si nabídku vzdělávání představoval o něco 

pestřejší, ale v zásadě by nic neměnil (5D, výzkumný rozhovor 5, otázka 14).

Poslední dotazovaný 4A se o tematiku médií nezajímá tolik jako ostatní, ale 
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obecně zastává názor, že učitel by měl být schopen, dohledat si veškeré potřebné 

informace sám (4A, výzkumný rozhovor 4, otázka 15–17).

5.3.3 Vítané změny a návrhy na zlepšení

Závěr rozhovorů se týkal přání učitelů na možné zlepšení, otázek, co by 

jim usnadnilo jejich práci a jaké změny by uvítali. Respondentovi 2B by pomohla 

oficiální příručka schválená MŠMT k výuce mediální výchovy s jasnou strukturou 

jednotlivých kapitol, výběrem nejdůležitějších témat a jejich rozpracovaným 

obsahem, případně doplněná i o rozšiřující web (2B, výzkumný rozhovor 2, 

otázka 28–30). Pedagog 3C by si přál, aby bylo výše hodnoceno a uznáváno 

vlastní vzdělávání. Podle něj se škola musí více orientovat na kurzy akreditované 

MŠMT, jejichž absolvování může následně vykázat před školní inspekcí. Tyto 

přednášky od Centra pedagogického vzdělávání nebo Ústavu dalšího 

pedagogického vzdělávání ale podle něj nedosahují takové úrovně jako kurzy 

jiných, neakreditovaných organizací, a omezují se mnohdy pouze na „oddrmolení 

nějakých starých dat z nějakých starých skript“ (3C, výzkumný rozhovor 3, otázka 

31–32). Informant označený jako 4A je názoru, že učitel by měl být schopen se na 

svoji výuku připravit sám a nežádat o pomoc stát. Je tedy spokojený a nic by 

neměnil. Podstatné informace se mu zdají dohledatelné (4A, výzkumný rozhovor 

4, otázka 15–17). S tím souhlasí i 1A, která naopak vítá volnost v rozhodování 

a nemá ráda direktivně nařízená školení ze strany ministerstva (1A, výzkumný 

rozhovor 1, otázka 31–34). Poslední dotazovaný by přivítal ze strany státu 

a odborníků další metodiku a nápady (5D, výzkumný rozhovor 5, otázka 27).

5.3.4 Zhodnocení výzkumného šetření

Pokud bych měla zhodnotit mnou provedené výzkumné šetření jako celek, 

konstatovala bych, že přineslo odpovědi na otázky, které jsem hledala. Mimo to 

otevřelo i další zajímavá témata, která původně nebyla ve středu zájmu, ale ve 

svém důsledku vhodně doplnila celý rámec této práce, která se nechce zabývat 

pouhým výčtem vzdělávacích možností učitelů, ale klade si za cíl kriticky 

zhodnotit širší situaci v oblasti rozvoje mediální výchovy. I z toho důvodu jsem se 
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rozhodla pro kvalitativní formu výzkumu, která je na tyto případné odchylky 

připravena a nejsou pro ni překážkou.
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6 Silné stránky a slabé stránky současného 

přístupu ke vzdělávání učitelů mediální 

výchovy

Následující kapitola by měla přinést shrnutí současné situace, popsat její 

pozitiva i negativa a najít případné možnosti pro zlepšení. Provedené výzkumné 

šetření poukázalo nejen na odlišné vzdělávací strategie a na problémy s nimi 

spojené, ale poodkrylo i přístupy k mediální výchově, potažmo novým 

průřezovým tématům jako takovým a jejich zavádění do výuky. Jaké jsou možné 

příčiny, důsledky a co by bylo možné změnit? 

V samotném materiálu k rámcovým vzdělávací programům je 

deklarováno, že „podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost 

učitelů za výsledky vzdělávání“ (Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 6). 

Jinými slovy delegují celou odbornou přípravu na jednotlivé pedagogy, kteří 

ovšem mohou při své práci narážet na nejrůznější problémy, od nepřehledné 

nabídky, nízké hodinové dotace předmětu až po nemožnost uvolňovat se na 

vzdělávací kurzy. Tyto nedostatky, nebo lépe řečeno podstatné rozdíly 

v přístupech, se na druhou stranu odrážejí i v celém systému. Tedy odlišná 

odborná úroveň vzdělavatelů, nejednotný přístup k pojímání a hloubce řešení 

tématu, nepružnost stávajících hodinových dotací, nezájem vedení škol o zařazení 

průřezových témat do výuky, administrativní přetěžování učitelů a velká závislost 

na jejich osobní angažovanosti.

6.1 Legislativní opora

Jak již bylo řečeno, nový systém průřezových témat a rámcových 

vzdělávacích programů počítá se samovzděláváním. Nepřímo se tak odvolává na 

Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., podle kterého mají učitelé 

dle § 24 (1) „povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují 

kvalifikaci,“ dle odstavce (2) se pedagogičtí pracovníci „mohou účastnit dalšího 
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vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci“. Dále je uvedeno, že (3) „ředitel školy 

organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího 

vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým 

orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním 

zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.“ A je stanoveno, 

že (4) „další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje a) na vysokých 

školách, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných 

zařízeních (...) na základě akreditace udělené ministerstvem, b) samostudiem. 

Zákon taktéž upravuje, že (5) „dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle 

odstavce 4 písm. a) je osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další 

vzdělávání uskutečňovala.“ Je vymezeno i to, že (7) „k dalšímu vzdělávání 

uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno 

v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní 

důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle 

odstavce 1 nebo 2; dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání 

tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu“ (Zákon 

č. 563/2004 Sb.).

Problémem ovšem zůstává, že ačkoli zákon jasně vymezuje právo, ba 

dokonce povinnost učitelů na další vzdělávání, ne všichni ředitelé škol jsou svolní 

k uvolňování pracovníků na jimi zvolené kurzy. Stále tu totiž zůstává formulace 

„nebrání-li tomu vážné provozní důvody“, na kterou mohou právě dopolední 

kurzy narážet. Další komplikací jsou i akreditace jednotlivých kurzů a jejich 

následné uznávání. Jak vyplynulo z výzkumných rozhovorů, leckdy nemají 

zajímavé a žádané kurzy potřebnou akreditaci, a proto je pro učitele obtížnější se 

na ně nechat uvolnit, a naopak akreditované kurzy nemají dle jejich názoru 

takovou přidanou hodnotu a kvalitu, jakou by si představovali (3C, výzkumný 

rozhovor 3, otázka 31).

6.2 Podpora ze strany škol a státu

Průřezová témata jako taková byla reakcí státu na všeobecnou poptávku ze 

strany učitelů po průběžné aktualizaci obsahu vzdělávání a začlenění aktuálních 



63

témat. Tento požadavek se začal v Československu formulovat již v polovině 

devadesátých let po revoluci a prudkých společenských změnách. K jeho realizaci 

však došlo až po roce 2005, resp. 2007. Stát tehdy vyhověl přání pedagogů 

a nechal je zařadit do výuky nová témata, jež vyhodnotil jako podstatná, ale 

zároveň jejich probírání nesvázal ani obsahově, ani formou, ani metodicky. Jak se 

ale ukázalo na základně výzkumného šetření, stát se zde dostal do paradoxní 

situace. Snažil se sice školám vyhovět, ale ty ho již dávno předběhly a se 

zavedením rámcových vzdělávacích programů se pro ně v podstatě nic nezměnilo. 

Učitelé buď o médiích učili už dávno před rokem 2007, kdy byly RVP zavedeny 

pro gymnázia, nebo se jim začali věnovat až v nedávné době bez nějaké větší 

souvislosti s RVP.

V tomto směru je zde velmi rozporuplná i role vedení škol, která na jednu 

stranu umožnila učitelům zavést nové předměty (zejména formou volitelných 

a povinně volitelných seminářů), ale pouze pokud k tomu sami vydali jasný 

signál. Na druhou stranu jedna z respondentek upozorňuje, že jsou stále 

„limitováni penězi i co do výběru nabídky seminářů, takže proto už tam teď není 

moc vůle otevírat nové“ (1A, výzkumný rozhovor 1, otázka 37). Zároveň ředitelé 

nevymáhají výuku průřezových témat tam, kde dosud nejsou zavedena. Výjimkou 

je snad jen finanční gramotnost, které je přikládána patrně větší důležitost. „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“ (2B, výzkumný rozhovor 2, otázka 8). Stejně tak 1A 

uvádí, že finanční gramotnost byla, na rozdíl od mediální, otevřena jako 

samostatný seminář (1A, výzkumný rozhovor 1, otázka 37).

Nerovnoprávné postavení vůči ostatním předmětům a limity nastavené 

maximální celkovou hodinovou dotací jsou dalšími z témat, na něž učitelé 

naráželi. „To, co učím na tom mediálním semináři, tak to není presentováno na 

předmětové komisi ani v rámci češtiny, ani dějepisu, takže vlastně jakoby to 

neexistovalo“ (3C, výzkumný rozhovor 3, otázka 21). Pedagog 2B může prostor 

pro nové téma získat „tím, že někoho přesvědčím, že takhle je to správně, nebo 

ne. (...) Je nějaký maximální počet hodin na třídu. (...) Ta moc je v tom, že by mi 

někdo nějakou hodinu pustil“ (2B, výzkumný rozhovor 2, otázka 25). Hovoří též 
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shodně o nutnosti celkové restrukturalizace, ať už stávajících předmětů ZSV, 

které není možné krátit, nebo i českého jazyka. „Myslím, že by se měla úplně 

reformovat výuka českého jazyka v českém školství (...), aby se studenti naučili 

veřejně vyjadřovat ke světu. (...) 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. (...) Tohle je samozřejmě naprosto okleštěné“ 

(3C, výzkumný rozhovor 3, otázka 18, 19). Obecně učitelé souhlasí s tím, že se 

s tématem médií setkávají ve všech předmětech ZSV i českého jazyka, ale bylo by 

podle nich vhodné mít pro ně vyčleněný několikahodinový samostatný ucelený 

blok.

Jakkoli se tedy změna, která přišla se zavedením rámcových vzdělávacích 

programů, jevila jako systémová a revoluční, přesto narážíme na „provozní“

problémy při jejich realizaci. Je poněkud nešťastné, že se školy, potažmo stát 

celkovým školským systémem, chová tak macešsky k něčemu, co sám vytvořil

a chtěl by podporovat. Není samozřejmě možné do nekonečna navyšovat 

studentům počet vyučovacích hodin, ale zároveň se jen těžko přidávají nová 

témata, pokud proto nejsou vytvořeny vhodné podmínky, např. možnost 

upravovat rozsah stávajících předmětů.

6.3 Osobnost a zájem učitele

K tomu se váže i zájem pedagogů o další seberozvoj. Z již zjištěného lze 

vyvodit, že podoba a úroveň výuky průřezových témat je dána primárně osobností 

učitele a jeho zájmem o dané téma. Je chvályhodné, že byla školám a pedagogům

ponechána svoboda, co se týče začlenění, obsahu a forem výuky, jelikož učitelé, 

zatížení velkou administrativou a dalšími povinnostmi, cítí nechuť ke všemu 

direktivně nařízenému a vzešlému shora. Proto by asi jednotné plošné zavádění 

nových předmětů nepřineslo kýžený efekt. Přesto se tu ale dostáváme k až 

propastným rozdílům v pojímání mediální výchovy na jednotlivých gymnáziích. 

Vedení škol nedohlíží (nebo to alespoň nevyplynulo z výzkumných rozhovorů) na 

odborné znalosti a doškolování svých zaměstnanců v nových oblastech. Ti, kteří 

sami projeví zájem, pak narážejí na dva zásadní problémy a) téma je zajímá, mají 
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i poměrně velký prostor pro jeho výuku, ale nejsou uvolňováni na všechny kurzy, 

které by chtěli; b) téma je zajímá, ale mají jen omezenou časovou dotaci, a tudíž 

se jim nevyplatí dále se v oboru vzdělávat. Od samostatných seminářů se tu 

dostáváme až k nahodilým zmínkám v jiných předmětech. Mimo to jsou školy 

nabádány, jak již bylo řečeno v kapitole 1.3, pro posílení účinnosti výchovného 

působení průřezových témat k využívání dalších vhodných příležitostí, jako jsou 

„např. divadelní a filmová představení, televizní a rozhlasové pořady, výstavy, 

přednášky, besedy, výukové programy, se kterými se žáci setkají mimo školu“ 

(Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 65). Tato cesta doprovodných aktivit 

může být zajímavým zpestřením a obohacením výuky, bohužel ale učitelé vlivem 

dalších okolností (nedostatek vlastních znalostí, nedostatek času, jednoduchost 

přípravy) se k nim mohou uchylovat jako k hlavnímu edukačnímu nástroji. 

Výběrem jednoho nebo několika málo filmů či návštěvou divadla mohou učitelé 

na jednu stranu považovat svoji povinnost za splněnou, na druhou stranu 

nevhodně zvolený nebo jednostranně zaměřený film bez dostatečného opozičního 

vyvážení a následné reflexe nemusí být nejvhodnější metodou k získání klíčových 

poznatků o médiích.

To otevírá další důležitou kapitolu problematiky mediální gramotnosti, a to 

její konkrétní obsah a možnost evaluace. Ačkoli jsou v rámcových vzdělávacích 

programech vymezeny cíle a předpokládané nabyté znalosti a dovednosti 

absolventů mediální výchovy, neexistuje dosud jednotná metodika na měření 

úrovně této gramotnosti. Je tudíž obtížné definovat, jaké množství informací, jaký 

druh a hloubka jsou nezbytné pro dostatečně mediálně gramotného jedince. 

Učitelé sami si uvědomují velkou zodpovědnost, kterou nesou za výběr témat. 

„Teď jsem to já, kdo dělá tu selekci, a vybírám, co se bude probírat“ (2B, 

výzkumný rozhovor 2, otázka 28). V průřezových tématech to sice je, „ale tam se 

to vždycky nějak zvládne. Ale ten průřez můžete zvládnout různým způsobem. 

Takže buď jenom kůrku naříznete, nebo ji doříznete“ (3C, výzkumný rozhovor 3, 

otázka 22).

Je však naivní se domnívat, že jednotná podoba mediální výchovy by 

přinesla řešení všech problémů, na které lidé narážejí při užívání médií. Stále tu 

zůstávají další faktory, které prohlubují rozdíly ve znalostech mezi lidmi s nízkým 

a vysokým socio-ekonomickým statusem. To je dáno jednak odlišnými 
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komunikačními dovednostmi, rozdílným množstvím kontaktů s dalšími 

„informovanými“ lidmi a nastavením masových médií, jejichž jazyk je primárně 

orientován na vrstvu s vysokým socio-ekonomickým statusem, a tudíž jí i lépe 

rozumí (McCombs, 2011).

6.4 Šíře vs. roztříštěnost nabídky

Nabídka kurzů, literatury či webových portálů se ukázala jako poměrně 

pestrá jak obsahově, tak svými formami, takže je schopna uspokojit téměř 

každého zájemce. Učitelé sami se shodují, že co si chtějí dohledat, vždy najdou. 

Považují to dokonce za povinnost související s jejich profesí. Např. respondent 4A 

uvádí, že „učitel ve svém oboru (...) by si měl vystačit sám, když tak si vyhledat 

sám. (...) Když už v něčem jedu, tak si ty informace seženu“ (4A, výzkumný 

rozhovor 4, otázka 15). Nesnáze, nikoli neřešitelný problém, může ale přesto 

působit určitá nepřehlednost nabídky. Některé webové stránky se sice snaží plnit

funkci jakýchsi rozcestníků a odkazovat k dalším zajímavým zdrojům, přesto 

někteří učitelé preferují jednoznačně určenou a schválenou metodiku. Za takový 

oficiální zdroj bychom mohli považovat portál www.rvp.cz, jenž vznikl „jako 

hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích 

programů ve školách“ (Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů, 2014). 

Pokud o něm ale učitelé nevědí nebo ho nevnímají jako to, co potřebují, vzbuzuje 

to další otázky.

6.5 Zhodnocení situace a možná řešení

Na základě provedeného výzkumného šetření a analýzy současné nabídky 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mediální výchovy je možné 

shrnout, že vzdělávací nabídka je dostatečná, učitelé vítají možnost volby 

vlastního způsobu vzdělávání, o téma médií projevují zájem a snaží se ho do 

výuky maximálně implementovat. Na druhou stranu jsou školy svázány 

hodinovou dotací, penězi na zavádění dalších seminářů a možností uvolňovat své 

http://www.rvp.cz/
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pedagogy na školení. Stát vykonal záslužnou činnost v artikulování nových témat 

a velké svobodě v jejich zařazení. Zároveň ale do značné míry selhává při 

kontrole a vymáhání následné realizace a fixováním ostatních složek systému 

brání v progresivnějším rozvoji a implementaci do výuky.

Pět provedených výzkumných rozhovorů nemůže nad celou problematikou 

vynášet závazné a absolutní soudy, poodkrývá však nejrůznější úskalí rámcových 

vzdělávacích programů. Po prostudování toho, co víme, bych se však odvažovala 

navrhnout dva základní úkoly, se kterými by se měla mediální výchova ještě 

vypořádat. Zaprvé by dle mého názoru bylo vhodné provést plošnou revizi 

zavedení průřezových témat do výuky na jednotlivých školách, ale faktického, 

nikoli jen deklarovaného. Ta by měla vést ne k negativnímu sankcionování, ale 

měla by být spíše projevem zájmu ze strany státu, který by vedení škol i učitelům 

ukázal, že průřezová témata jsou skutečně něčím, čemu má smysl se věnovat a na 

čem státu záleží. V návaznosti na to by bylo vhodné usilovně pracovat i na 

zpracování metodiky k měření úrovně mediální gramotnosti, která by mohla 

pomoci při přesnějším stanovování cílů a výstupů, ale i obsahu mediální výchovy. 

Poskytla by učitelům oporu při výběru témat a pomohla by lépe specifikovat šíři 

a hloubku, do jaké je nutné se problematice věnovat. Respektive by mohla 

definovat jakési minimum či optimum (např. dle zaměření školy), které je nutné 

zvládnout, samozřejmě s možností další nadstavby dle individuálních podmínek 

a možností dané školy.

Oblast mediální výchovy a vzdělávání učitelů v tomto oboru zde má 

nastavené slušné výchozí podmínky, se kterými se dá velmi dobře pracovat. Bylo 

by však dobré, provést zhodnocení současného stavu a definovat nové, 

konkrétnější cíle a navrhnout cesty k jejich dosažení.
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Závěr

Tato práce se pokusila přinést co možná nejpřehlednější a nejkomplexnější 

nástin nabídky vzdělávání učitelů v oblasti mediální výchovy a obecně otevřít 

téma problematiky jejich dalšího odborného profesního rozvoje. Svých 

vytyčených cílů práce, dle mého názoru, dosáhla a naplnila je.

Aktuální stav jak na straně poskytovatelů vzdělávání, tak na straně státu 

a jeho přístupu k rozšiřování kvalifikací a zavádění nových témat do výuky 

koreluje se současnými trendy v profesním vzdělávání dospělých. Nabízené 

služby jsou natolik pestré a stát ponechává dostatečně volnou ruku na to, aby se 

mohli učitelé realizovat dle svého vlastního zájmu a vlastním způsobem. To může 

posilovat jejich motivaci a angažovanost v daném oboru. Na druhou stranu ale 

stále učitelé narážejí na určité procesně-organizační problémy, které brání 

úplnému a neomezenému rozvoji, ale které jsou v tak složitém systému, jako je 

školství, pochopitelné a nevyhnutelné. 

Velmi záslužnou činnost v rozvoji mediální výchovy vykonaly zejména 

neziskové organizace, které ve spolupráci s odborníky vytvořily solidní základ 

odborné literatury, informačních portálů a kurzů. Stát v tomto směru poněkud 

zaostává. Jeho role skončila v podstatě se zavedením rámcových vzdělávacích 

programů a další kroky jsou zde spíše marginální.

Jako přínosné bych pro další rozvoj této oblasti shledávala zaměření se na 

vytvoření kvalitní metodiky pro měření mediální gramotnosti. Ta by mohla 

napomoci nejen při měření efektivity jednotlivých forem výuky mediální výchovy 

na školách. Pomohla by i při sestavování učebních plánů a výběru jednotlivých 

témat, jež by se ukázala jako klíčová a nezbytná pro dosažení optimální úrovně 

mediální gramotnosti. V neposlední řadě by mohla být i vodítkem pro 

Ministerstvo školství při revizi znalostí jednotlivých pedagogů a jejich 

kompetencí. Dostáváme se zde ovšem na tenký led, na kterém vyvstávají další 

důležité otázky. Jako např. kdo by měl tuto metodiku sestavovat? Podle jakých 

kritérií? Kdo by měl schvalovat její výslednou podobu? Byla by v praxi skutečně 
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tolik využívána? Nepřinášely by její výsledky zkoumaným osobám negativní 

sankce? 

Zamysleme se také nad systémem akreditací jednotlivých kurzů. Plní 

skutečně svoji funkci? Jsou garancí opravdové kvality? Nebo je projekty získávají 

pouze splněním určitých formálních požadavků? Neblokují akreditace trh 

vzdělávání tím, že organizátoři některých kvalitních a přínosných školení se raději 

vyhnou administrativní zátěži s tím spojené a jejich produkty pak nejsou bez 

osvědčení pro vedení škol tolik atraktivní? Zůstává smysl akreditací, jakožto 

garanta kvality, stále na prvním místě, nebo jsme zaměřeni spíše na splňování 

tabulek a kvót? Nesměřujeme i zde k tzv. mcdonaldizaci, jak o ní hovoří George 

Ritzer (Ritzer, 2003)?

Systém průřezových témat byl dle mého názoru dobrým krokem, jenž se 

snažil moderním způsobem najít optimální cestu mezi tradičním penzem znalostí 

a současnými dynamicky se rozvíjejícími požadavky světa. Narazil však na 

provozní problémy a limity určitých částí starého systému. Jen těžko bychom ale 

asi hledali ideální stav, který by vyhovoval všem bez výhrady a přinášel pouze

samá pozitiva. Naše otázky bychom měli proto směřovat spíše do budoucnosti.

Jaký je další plán Ministerstva školství s průřezovými tématy? Zůstane 

i do budoucna vše v současném stavu dle zavedených pořádků, nebo bude 

provedena reflexe, po které budou následovat kroky ke zlepšení situace škol 

a pedagogů? Měla by tato změna spočívat ve striktněji definovaných požadavcích, 

nebo naopak v ještě větší volnosti při sestavování učebních plánů tak, aby bylo 

možné některá „přežitá“ témata seškrtat? Je nebezpečnější přílišná administrativní 

zátěž učitelů a omezování jejich pravomocí, nebo naopak rozvolněný systém, 

který klade přílišné nároky na jejich osobní kvality? A pokud chceme pedagogům 

dávat svobodu, což je z psychologického hlediska jistě prospěšné a může být 

například prevencí proti syndromu vyhoření, jsme schopni jim poskytnout

dostatečné zázemí i v ostatních složkách jejich profesního a osobního života, jako 

je kvalitní školení, možnost dalšího rozvoje, dostatek volného času nebo 

adekvátní finanční ohodnocení? Nebo je to může přivést až na Frommovu 

pomyslnou hranici strachu ze svobody, kdy začnou naopak vyžadovat jasnější 

návody a mantinely (Fromm, 2014)?
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Čím je dán poněkud laxní přístup či nedůslednost vedení škol při 

vymáhání kvalitní a jednotné úrovně mediální výchovy? Pramení snad z pocitu, že 

média jsou součástí našeho života již téměř od narození a využíváme je tak často, 

že se je zkrátka naučíme ovládat? Nejsou jejich hrozby natolik zřetelné nebo 

závažné jako ekonomická rizika plynoucí z nízké finanční gramotnosti? Je to 

obecný pocit společnosti, nebo za větším prosazením finanční výchovy stála 

nějaká další lobby? Nemohou za to samotná média, která ve větší míře upozorňují 

právě na špatnou úroveň finančního a nikoli mediálního vzdělání v České 

republice? 

Tyto teoretické konstrukty by bylo jistě zajímavé ověřit při výzkumech 

například srovnávajících způsoby a míru zavedení jednotlivých průřezových témat 

do výuky. Například porovnáním mediální a finanční gramotnosti, dvou natolik 

diametrálně odlišně vnímaných témat ohraničených na jedné straně vnitřním

pocitem, že médiím rozumí každý a není třeba je zkoumat, na druhé straně pak 

bezradností v ekonomických otázkách a dojmem, že se v půjčkách a hypotékách 

nikdy nemůžeme dostatečně zorientovat. Hraje i toto svoji roli při zařazování 

nových volitelných seminářů na školách? A nejen na straně ředitelů škol, ale 

i rodičů a studentů rozhodujících se mezi jednotlivými předměty? Jak si v této 

situaci stojí další průřezová témata? A můžeme dnes ve školách vůbec obsáhnout 

všechna aktuální témata při zachování naší standardní úrovně encyklopedických 

znalostí?

Hledání odpovědí na tyto otázky a řešení těchto problémů už však náleží 

jiné práci.
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Summary

This paper attempts to present the clearest and most comprehensive outline 

of the offer of teacher training in the area of media education and generally to 

open the topic of the issues of its further professional development.

The first chapter contains a brief introduction to the topic of media literacy 

and media education, historical approaches to it and its current embodiment in the 

Czech school system. The second chapter focuses on an andragogical examination 

of the professional training of adults.

The analysis of the offer has demonstrated that the current status both on 

the part of the provider of training as well as on the part of the state and its 

approach to the deepening of qualifications and introduction of new topics into the 

curriculum correlate with the current trends in professional training of adults. The 

offered services are so varied and the state leaves enough free room for teachers to 

be able to implement them according to their own interests and own methods. 

This can strengthen their motivation and level of engagement in the given field. 

On the other hand, teachers continue to face certain procedural-organizational 

problems which impede full and unlimited development, but which are 

understandable and unavoidable in such a complex system as education. NGOs in 

particular have done very meritorious work in the development of media 

education. In cooperation with experts they have created a solid foundation of 

professional literature, information portals and courses. Also playing an important 

role are universities and their preparation of future teachers. In this regard the 

state is lagging somewhat. Its role essentially ended with the introduction of the 

Framework Educational Programs and further steps are here rather marginal work.

The survey uncovered a variety of approaches by teachers to media 

education and different educational strategies. It brought fundamental insight into 

the state of the implementation and teaching of media in schools, the positives and 

possible problems.
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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 



95

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.



101

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
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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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