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Abstrakt 

Autorka se v této práci zabývá postavením nových médií v mediální výchově. Mediální 

výchova je součástí českého kurikula od roku 2004 a od té doby se školy snaží ji zařadit do 

vzdělávacích plánů různým způsobem. V posledních letech hrají nová média v mediální výchově 

významnou roli. Stala se nedílnou součástí života každého, kdo žije v informační společnosti. Proto 

je třeba rozšířit mediální výchovu také o výuku o nových médiích. Děti s novými médii vyrůstají, a 

tak se nová média stávají přirozenou součástí jejich životů. Naproti tomu učitelé mnohdy nová 

média k životu nepotřebují a používají je minimálně. Autorka práce se pokouší o zmapování situace 

v České republice - jak se učitelé a děti dívají na nová média, a to nejen v mediální výchově ale také 

v běžném životě. 

První část práce je věnována základním pojmům tématu - informační společnosti, mediální 

gramotnosti, mediální výchově a nových médiím. V samostatné kapitole se autorka zabývá historií 

a současností mediální výchovy v České republice. Druhá část práce popisuje výzkumné metody a 

jejich výhody a nevýhody. Hlavní část práce je pak věnována výsledkům kombinovaného výzkumu 

(dotazníků a hloubkových rozhovorů). Výzkum byl proveden na základních školách jak s dětmi, tak 

i s učiteli. Výsledky výzkumu ukazují mezery v pojetí nových médií v mediální výchově a autorka 

v závěru  navrhuje několik řešení, která by mohla vést k lepšímu začlenění tématu nových médií do 

mediální výchovy. 

 

Abstract 

The thesis deals with media education with special reference to new media. Media education 

has been a part of Czech curicula since 2004 and schools struggle with how to cope with it. In past 

few years new media came out to be a significant element of media education. New media are 

important part of everyone‘s life in informational society. Therefore it is neccessary to widen media 

literacy to new media as well. Children are growing with new media and they take them as a natural 

part of their lives. On the contrary teachers very often do not need new media and use them 

marginally. The author of the thesis tries to map how teachers and children are facing new media 

not only in media education but even in their lives.  
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The first part of the thesis describes basic elements of the issue - informational society, media 

literacy, media education and new media. One chapter deals with media education in the Czech 

Republic, its past and present. The second part of it describes the methodology of the research with 

its advantages and disadvantages. The main part of the thesis contains a mixed research combining 

two methods (questionnaries and in-depth interviews). The research was implemented in elementary 

schools with children as well as with teachers. Results of the  research show gaps in the media 

education emphasizing new media. The author suggests solutions which could lead to better 

involvement of new media in media education. 
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Mediální gramotnost, mediální výchova, nová média, informační společnost, internet, sociální sítě, 

kyberšikana. 
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Úvod 
Média jsou všude kolem nás: ač tato věta může znít poněkud banálně, je třeba si přiznat, 

že je pravdivá. Média nás obklopují ze všech stran a není možné se jim vyhnout nebo se 

dokonce od mediovaných sdělení zcela izolovat. Realita, která nás obklopuje, je z velké části 

tvořena představami formovanými právě skrze média. Hovoří se o informačním věku. Zatímco 

dříve člověk mohl vnímat pouze to, co sám bezprostředně zažil, co se odehrávalo přímo kolem 

něj a jeho blízkých, postupem času začal narůstat objem zprostředkovaných informací, které se 

k jedinci mohly dostávat skrze různé kanály. Tak, jak narůstal objem informací, narůstal 

v návaznosti na technické pokroky také počet komunikačních kanálů využívaných pro přenos 

informace. V dnešní době je rozsah informací, které máme k dispozici, prakticky nemožné 

změřit či spočítat. Technologie se neustále zdokonalují, a tak i rychlost přenosu informace je 

stále vyšší a vyšší. Jsme zavaleni informacemi, jež na nás média chrlí každým okamžikem, a 

abychom tuto situaci přežili, je třeba veškeré informace filtrovat – vybrat, kriticky zhodnotit a 

pak přijmout, případně odmítnout. 

 Média jsou však při zprostředkovávání informací ovlivňována mnoha faktory, které je 

tlačí k využívání určitých postupů a taktik, pomocí nichž informaci formulují. Je potom na 

příjemci, zda je schopen tyto praktiky odhalit a dostat se k jádru informace, nebo zda informaci 

přijme tak, jak je mu předložena. Právě schopnost rozlišovat pravdivé a nepravdivé, objektivní 

a neobjektivní, komerční a nezávislé, podstatné a méně podstatné informace získávané 

prostřednictvím médií je jedním ze základů mediální gramotnosti. Ta ale rozhodně nepatří 

k samozřejmým dovednostem současného člověka, neboť většina lidí se ve složité síti 

mediálních sdělení nedokáže zcela zorientovat, pokud nemá alespoň základní znalosti o 

fungování médií, jež má přinést mediální výchova.  

 Mediální výchova patří mezi předměty, s nimiž se v současné době setká každý žák 

základní školy, ať už samostatně nebo v rámci jiných výukových předmětů. Význam mediální 

výchovy spočívá především v tom, že dovolí dětem nahlédnout do zákulisí mediálního prostředí 

a pomůže jim orientovat se v mediálních sděleních, která se k nim dostanou. Jak ale mediální 

výchova reaguje na neustálý rychlý rozvoj médií? Jak si školní vzdělávací programy a učební 

plány dokážou poradit s novými technologiemi a přístupy, jež se v mediální sféře objevují?  

 Přicházíme k pojmu nová média. Žáci základních škol s nimi pracují od nejnižších 

ročníků většinou s naprostou samozřejmostí. Od čtvrté třídy základní školy je většina žáků 

schopna používat mobilní telefon, počítač a internet. V osmé a deváté třídě jsou pak tito žáci 

zdatnými uživateli základních typů nových médií a vnímají je jako běžnou a zcela samozřejmou 

součást svého života. Mnozí učitelé pak mají problém se s tímto faktem vyrovnat, neboť do 
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jejich životů vstoupila nová média náhle, proti jejich vůli a jejich rozvoj je tak rychlý, že je 

těžké se v nových technologiích vůbec orientovat. 

 Tato diplomová práce pojednává o vztahu mediální výchovy a nových médií. Na 

základě výzkumů na základních školách se pokusím nastínit, jak k novým médiím školy 

přistupují a jak nová média vnímají žáci. Pro výzkum byly zvoleny dvě metody sběru dat. 

Základ tvoří dotazníková šetření mezi učiteli mediální výchovy na základních školách a žáky 

9. tříd. Výstupem jsou tedy tvrdá kvantifikovatelná data, ale protože u žáků jde také o jejich 

vnímání a pocity, jsou tato data doplněna ještě hloubkovými rozhovory. 

 V první kapitole „Vztah k tezím“ jsou popsány a zdůvodněny odchylky od schválené 

struktury práce. V následujících kapitolách je třeba před popisem výzkumné metody a 

započetím samotného výzkumu předmět výzkumu postavit na teoretických základech a zasadit 

jej do širšího kontextu. Druhá kapitola je tedy věnována těm nejzákladnějším pojmům, jakými 

jsou mediální gramotnost, mediální výchova, nová média a informační společnost. Další dvě 

kapitoly se do hloubky zabývají stěžejními tématy, která jsou významná pro následující 

výzkum. Zaměřují se na podobu mediální výchovy v České republice, její historii a současnost 

- metodické pokyny, materiály pro učitele a doporučené výstupy. Samostatně je nutné vymezit 

pojem „nová média“ a jeho postavení v rámci mediální výchovy. Tomu je vymezena třetí 

kapitola, která obsahuje popis přístupu k novým médiím v metodických pokynech k mediální 

výchově v České republice i v zahraničí. 

 Čtvrtá kapitola teoretické části práce pojednává o použitých výzkumných metodách. 

Kromě popisu výzkumných metod, výzkumného vzorku a metodologie obsahuje také 

vysvětlení důvodů užití právě těchto metod, jejich výhody a nevýhody oproti jiným metodám. 

Součástí této kapitoly je také návrh struktury dotazníků a rozhovorů. 

 Výzkumná část práce je pak tvořena analýzami jednotlivých rozhovorů s žáky, jejich 

interpretacemi a celkovým shrnutím. V návaznosti na tyto rozhovory jsou pak prezentovány 

výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli a žáky. V závěru práce jsou pak klíčové body 

výzkumu vzájemně porovnávány. Dochází k hledání nejvýraznějších shod a rozdílů a hypotéz, 

které by mohly být východiskem pro další výzkumy na poli mediální výchovy a přístupu 

k novým médiím. 
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1. Vztah k tezím 
 Přestože byly teze vypracovány přibližně rok před vznikem této práce, nedošlo ve 

struktuře práce k zásadním změnám. Některé názvy kapitol, jak jsou uvedeny ve formuláři 

s žádostí o přidělení tezí, byly upraveny tak, aby pozvedly literární úroveň práce a přispěly 

k obecné „čtivosti“ materiálu. První tři kapitoly uvedené v tezích byly zahrnuty pod jeden celek 

s názvem Mediální gramotnost v informační společnosti. Jedná se o kapitoly Základní pojmy 

spojené s tématem, Mediální výchova na českých školách a Nová média jako samostatné téma 

mediální výchovy. Do tohoto rozsáhlého celku byla přidána také stať o historii mediální 

výchovy. 

 Ke změně došlo také v oblasti výzkumu, kde se předpokládala účast minimálně 25 škol. 

V dotazníkovém šetření mezi žáky bylo zapojeno celkem 19 škol, nicméně dotazník pro učitele 

byl rozeslán i na školy, kde neprobíhala první fáze šetření mezi žáky. Dotazník pro učitele byl 

odeslán na 45 základních škol a vyplnilo jej 28 učitelů.  Vzhledem k tomu, že v dotaznících 

nebyl obsažen název školy, není možné dohledat, zda se skutečně zúčastnilo celkem alespoň 25 

škol, nebo zda z některých škol odpovědělo více učitelů. V tom případě by byl počet 

zúčastněných škol nižší. 

 Pokud jde o doplňkový kvalitativní výzkum, zde byl počet respondentů snížen z důvodu 

mnoha shodných odpovědí. Snaha dosáhnout předem stanoveného počtu respondentů by 

neměla při vyhodnocování výzkumu žádný reálný význam. 

 I přes několik drobných změn nebyl dle mého názoru narušen původní záměr práce ani 

její hlavní myšlenka. Nedošlo ke změně metod ani vynechání žádných tematických celků, a 

proto se domnívám, že uvedené změny kvalitu práce nenaruší. 
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2. Mediální gramotnost v informační společnosti 

2.1 Základní pojmy 

 Na úvod je třeba definovat základní pojmy, s nimiž se budeme setkávat v rámci celé 

práce velmi často, a jsou tedy pro toto téma stěžejní.  

 

2.1.1 Informační společnost 

Všechny pojmy, kterými se budeme v následující kapitole zabývat, by se daly zastřešit 

jedním termínem „informační společnost“, jenž je všechny propojuje. Spojení informační 

společnost bylo poprvé použito v roce 1975 a souviselo s rozvojem telekomunikací. (Zlatuška, 

1998: 1) Dnes by se tento pojem dal popsat pomocí jeho základních rysů, které zároveň tvoří 

jeho jednotlivé definice. Informační společnost na prvním místě definují používané 

technologie. Informace je digitalizovaná za pomoci informačních a komunikačních technologií 

a jejich používání je právě jedním z rysů informační společnosti. (Webster, 2006: 11) 

Digitalizace a použití nových komunikačních technologií pak vytváří z informace 

obchodovatelný artikl v nové podobě. Informace v digitálním kódu není vázaná na žádné 

suroviny, její zdroje jsou nevyčerpatelné a její šíření a distribuce je spojena s téměř nulovými 

náklady (Zlatuška, 1998: 2).  

Ve chvíli, kdy se dostáváme do fáze, v níž se více obchoduje s informacemi než 

s hmotnými produkty, můžeme mluvit o informační společnosti. S tím souvisí také 

zaměstnanost, která se z průmyslových odvětví přelévá do těch informačních, což vede 

k úbytku manuálních pracovníků. Naproti tomu se rozšiřují pracovní místa ve službách.  

(Webster, 2006: 14) Na tento jev pak navazuje vytváření informačních sítí, které v současné 

době propojují celý svět a globalizují ekonomiku. Zjednodušují globální obchodování, neboť 

přenos digitalizované informace je rychlý a levný i na velké vzdálenosti. 

Rozvoj technologií má významný přesah také do společenského a kulturního života. 

V televizi jsou k dispozici zahraniční programy, stejně tak rozhlasová nabídka se rozšiřuje, tato 

zařízení navíc nejsou díky novým technologiím vázána místem ani časem. Rozšiřující se 

nabídka s sebou nese také rozšíření reklamy. Reklamní sdělení na nás útočí ze všech stran a 

není možné se jim vyhnout.  Přesycení informacemi vede k tomu, že jejich přijímání je matoucí 

a chaotické, a je těžké rozlišit, co je a není realita. (Webster, 2006: 20) 
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2.1.2 Mediální gramotnost 

 „Bez dobré znalosti médií, jejich sdělení a účinků se mohou lidé setkat s nedorozuměním 

a nepochopením tohoto světa. Ti, kteří nerozvíjí svou mediální gramotnost, budou smeteni 

přílivem informací. To, že máme znalosti o současných událostech prezentovaných 

zpravodajskými organizacemi, ještě neznamená, že víme o problémech ve světě nebo jak s nimi 

naložit. Média nám mohou dát falešný pocit, že jsme informovaní.“1 Citát z knihy J. W. Pottera 

ukazuje jeden ze základů mediální gramotnosti, totiž umět se na mediální sdělení podívat 

kriticky a s odstupem. Mediální gramotnost by měla jedinci pomoci vyrovnat se s nástrahami 

života v informační společnosti. 

 Gramotností obecně se rozumí schopnost číst a psát, nicméně je třeba podotknout, že 

gramotnost obsahuje také dovednost textu porozumět, pochopit jej. Stejně tak bychom mohli 

tuto definici aplikovat na spojení mediální gramotnost a zjednodušeně říci, že je to schopnost 

porozumět médiím. Obecně platí, že mediální gramotnost je schopnost orientovat se 

v mediálních produktech, které nás obklopují (Mičienka – Jirák, 2007: 12). Konkrétně jde o 

schopnost nahlížet na mediální produkty kriticky a osvojit si znalosti o procesech v mediálním 

prostředí. Mediální gramotnost je také definována ve Směrnicích Evropského parlamentu a 

rady 2007/65/ES, článek 37: „Mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, 

které spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by 

měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni 

využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni 

lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj 

mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její 

pokrok.“  Dalo by se tedy říci, že mediální gramotnost se skládá ze dvou složek, jež se vzájemně 

doplňují a navazují na sebe. Jednak je třeba získat znalosti o tom, jak média fungují, co všechno 

stojí za vznikem mediálních produktů a jakou roli hrají ve společnosti. Dále pak by mediálně 

gramotný člověk měl být schopen tyto teoretické poznatky aplikovat v praxi a zapojit se do 

mediální komunikace právě oním kritickým pohledem (Frank – Jirásková, 2008: 10). 

 

                                                 
1 „Without a good understanding of the media, their messages, and the effects, people can develop 

misunderstandings and misperceptions about their worlds. Those who fail to develop their media literacy will 

get swept along in a tide of messages. Knowing a lot about current events presented by news organizations 

does not neccessarily mean we know what problems in the world are – or how to eal with them. The media can 

give us a false sense that we are knowledgeable.“ (Potter, 2004: 20) 
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2.1.3 Mediální výchova 

 Mediální výchova je jedním z nástrojů, které člověka vedou k mediální gramotnosti. 

K dalším nástrojům patří mediální osvěta, která je realizována v médiích a pomocí veřejných 

informací a občanských aktivit, a profesní vzdělávání učitelů i novinářů. Mediální výchova pak 

může být uskutečňována školní a mimoškolní formou (Jirák – Köpplová, 2009: 374). 

Samotným počátkům a historii mediální výchovy je v této práci věnována samostatná kapitola. 

Vymezení mediální výchovy na obecné rovině je značně složité, neboť se pojetí mediální 

výchovy různí s ohledem na stát, kde je realizována, a právě na její historii. Velký důraz na 

mediální výchovu je kladen např. v Kanadě, USA, Velké Británii a Austrálii, a ačkoli se 

jednotlivé země od sebe inspirují, na institucionalizované úrovni je přístup k mediální výchově 

rozdílný (Tyner, 1998: 114). 

 V České republice je obsah školní úrovně mediální výchovy dán Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní (RVPZV, 2007) nebo gymnaziální vzdělávání (RVPG, 

2007) a tím, jak si jej konkrétní škola uchopí, přičemž záleží na dostupných prostředcích, jež 

má škola k dispozici (časové možnosti, finance, personální zajištění). Jirák (2006) vymezil čtyři 

základní obecně platné cíle mediální výchovy: „…přiblížit, jak fungují mediální texty; vysvětlit, 

jak se podílejí na vytváření významů; vyložit, jak fungují mediální organizace; popsat, jak se 

publikum zmocňuje mediálních produktů, technologií a institucí a dodává jim význam.“  

Tematicky lze obsah mediální výchovy rozdělit na tři velké oddíly. Základním oddílem 

je výklad o fungování médií, který se zabývá postupy užívanými v mediálních organizacích, 

tedy tím, co se děje se sdělením, než se dostane k příjemci. Na poznání, co jsou média a jak 

fungují, navazují poznatky o mediálních obsazích. Existuje velké množství typů mediálních 

obsahů, ty však vznikají podle ustálených vzorců, a je proto možné je charakterizovat a 

analyzovat. Posledním oddílem je vliv a role médií ve společnosti. Zde se dostáváme ke 

zkoumání příjemce mediálních obsahů, tedy publika. Jde o charakteristiku publika a vlivu, jaký 

na něj mediální obsahy mají.  (Mičienka - Jirák, 2007: 12) Teoretický výklad v rámci mediální 

výchovy by měl být doplněn o nácvik praktických dovedností zahrnutých v tematických 

okruzích tzv. produktivních činností.   

  

2.1.4 Nová média 

 Nová, síťová, interaktivní nebo také digitální média jsou významným tématem 

mediálních studií a především tvoří významnou součást našeho každodenního života. Jejich 

definice je však poměrně složitá, už proto, že hned na úvod pracujeme se čtyřmi různými 

termíny. Začneme s novými médii, která se objevují i v názvu této práce. Toto pojmenování je 
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nejobecnější a zdánlivě také nejjednodušší. Co je ale považováno dnes za nové, může být zítra 

úplně jinak. Vše je dáno rychlostí technologického vývoje, a tak i definice nových médií se 

rychle vyvíjí. Za nová média byla vždy považována média nová v dané době, kdy nastupovala 

na mediální trh a přinášela nové přístupy. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že nová média 

jsou média, která ke své existenci využívají nových technologií. Slovník mediální komunikace 

(Reifová, 2004: 134) jednoduchou definici upřesňuje: „Média nová - komunikační prostředky 

využívající k přenosu mediovaného sdělení nebo k uchovávání informací počítačové 

technologie.“ Virtuální realita, počítačové hry, internet, CD-ROM, DVD nebo webové stránky 

patří mezi typická nová média současnosti.    

Pojem „síťová média“ je spojen s nástupem počítačových sítí, především tedy internetu. 

Síťová média představují spojení interpersonální a masové komunikace. (Jirák - Köpplová, 

2009: 40) Jsou také spojena s termínem „interaktivní publikum“, pak ale můžeme hovořit také 

o interaktivních médiích. Po masových médiích, jejichž publikum tvořilo jednolitou masu, měla 

interaktivní média dávat prostor individuálním osobnostem a napomoci demokratickým 

principům. (Jirák- Köpplová, 2009: 215) Manovich se používání spojení „interaktivní média“ 

ve vztahu k počítačovým médiím vyhýbá, neboť by podle něj mohlo dojít k doslovnému 

vnímání interaktivity v rovině fyzické a vypuštění roviny psychologické. (Manovich, 2002: 71)    

Manovich se více věnuje technologii nových médií a jejich digitálnímu kódování neboli 

digitalizaci. Odtud pak pojmenování digitální média. Sdělení je kvantifikováno a převedeno do 

digitálního kódu, který je snazší uchovávat, množit a přenášet. (Reifová, 2004: 134) Manovich 

novým médiím připisuje pět charakteristických vlastností. Jsou jimi numerická reprezentace, 

podle níž lze nová média vysvětlit matematicky, pomocí čísel, modularita, tedy možnost 

upravovat jednotlivé části média (není třeba upravovat médium jako celek), automatizace 

(procesy vzniku a úprav média mohou být automatizovány) a variabilita (mohou se vyskytovat 

v různých variantách). Díky těmto vlastnostem se nová média stávají programovatelnými, 

neboť je možné sdělení libovolně měnit a upravovat. Poslední vlastností, která stojí trochu 

stranou a kterou Manovich novým médiím připisuje, je transkódování. To spočívá v křížení 

dvou vrstev nových médií: počítačové a kulturní. (Manovich, 2002: 49)  

Definice nových médií většinou pracují s vymezováním nových médií vůči tradičním 

médiím. Nová média lze upravovat, zatímco ta tradiční ne, nová média jsou interaktivní, 

zatímco tradiční ne atd. Existují ale jevy, které se věnují vztahu tradičních a nových médii. Také 

Manovich upozorňuje na úzké propojení tradičních médií s novými.  Upozorňuje na to, že 

zatímco text na webových stránkách je považován za nové médium, text vydaný v novinách, 

k jehož vzniku je ale také zapotřebí počítač, se mezi nová média neřadí. (Manovich, 2002: 43) 

Tento fakt lze vysvětlit právě Manovichovou definicí nových médií, neboť text na novinovém 
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papíře není numericky reprezentovatelný ani modulární - nesplňuje žádné z kritérií pro to, aby 

mohl být zařazen mezi nová média.  

Za zmínku stojí dva významné přístupy, které se zabývají vztahem tradičních a nových 

médií. Jedním z nich je remediace. Jinak by se dalo také říci reforma, proces, při němž jedno 

vylepšuje druhé a naopak. Tradiční a nová média nejsou oddělené fenomény, které by 

fungovaly každý sám. Vzájemně se ovlivňují a působí na sebe. (Bolter - Grusin, 1999:60) Bolter 

a Grusin hovoří o dvou jevech spojených s remediací, o imediaci a hypermediaci. Imediace je 

rovinou mediace, v níž má být médium pro diváka nebo uživatele neviditelné. Sdělení je to, co 

diváka zajímá, nikoli technologie, které jej přenáší. Týká se to především obrazů, fotografií, 

filmů nebo 3D grafiky. Zjevná je imediace u grafické podoby počítačové plochy, která se 

transformovala z textové podoby, aby co nejvíce připomínala skutečnou plochu pracovního 

stolu (složky s dokumenty, odpadkový koš apod.). (Bolter - Grusin, 1999: 23) Opakem 

imediace je pak hypermediace. Jedná se o typ remediace, v němž stojí v popředí fascinace 

médiem. Dochází ke spojování různých typů a jejich zdůrazňování mediace. Příkladem 

hypermediace mohou být webové stránky, kde najdeme na jednom místě text, videa i obrázky. 

(Bolter - Grusin, 1999:44) 

Dalším zajímavým termínem souvisejícím s novými médii je konvergence. 

Zjednodušeně by se dalo říci „sbližování“. Jenkins tímto termínem označuje proces, v němž 

sdělení prochází různými typy médií, v němž mezi sebou spolupracují různé druhy mediálních 

organizací a v němž publika sledují obsahy, jež je zajímají, v různých typech médií. (Jenkins, 

2006:2) Konvergence se objevuje tam, kde se setkávají tradiční (stará) a nová média. Díky tomu 

je možné poslouchat hudbu z mobilního telefonu nebo k „tradiční“ televizi připojit „nový“ 

Xbox. V tomto případě se jedná o technologickou konvergenci. Konvergence se ale může 

odehrávat také na rovině ekonomické. Ta se pak projevuje horizontální koncentrací vlastnictví, 

kdy jedna společnost vlastní několik typů médií, často konkurenčních. (Reifová, 2004: 313). 

Konvergence se ale odehrává i na rovině sociální. Ovlivňuje způsob, jakým jsou média užívána. 

Jsme schopni konzumovat několik typů médií najednou (např. odpovídat na e-maily a prohlížet 

webové stránky, zatímco je zapnutá televize apod.). (Jenkins, 2006:16) Jenkins ale přikládá 

největší význam kulturní konvergenci, která spočívá v proměně diváka v uživatele. Publikum 

se stává spolutvůrcem mediálních sdělení. Divák-uživatel může např. na svůj mobilní telefon 

natočit video, nahrát ho na YouTube a sdílet ho na sociálních sítích.  

Všechny tyto jevy tedy vyžadují změnu v chování publika a dávají mediální gramotnosti 

zcela nový rozměr. Ten by se měl promítnout také v mediální výchově. 
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2.2 Historie mediální výchovy 

 Přístup k informacím byl ještě do nedávna výsadou vzdělaných elit. Obrat nastal ve 20. 

století především s rozvojem rádia (Potter, 2004: 4). Cesta informace od producenta k příjemci 

se zrychlila. S rozvojem nových technologií se také zvýšil objem informací a zároveň i forma, 

v jaké jsou informace podávány. Zatímco celkové množství sdělení se zvětšuje, jednotlivá 

sdělení jsou stále kratší a kratší a není možné v nich obsáhnout vše tak, aby informace byly 

úplné. Dochází tak k vypouštění detailů a tím i k postupnému zkreslování podstaty sdělení. 

Dalším problémem, který nastal později s rozvojem televize, bylo ztížené rozeznávání 

zpravodajského a reklamního sdělení. Jedná se o typický příklad komercionalizace médií, který 

vedl k rozvoji debat o nutnosti mediální výchovy. Výzkumy ukázaly, že roste počet dětí, které 

nejsou schopné rozeznat zpravodajství od reklamního sdělení. Na základě těchto výzkumů 

začali rodiče vyvíjet nátlak na americké instituce, aby byla výchova k mediální gramotnosti 

zařazena do výuky na školách (Potter, 2004: 8). V 70. letech se pak výchova k mediální 

gramotnosti stala součástí občanské výchovy, nauky o demokracii a občanských právech 

(Hobbs – Jensen, 2009: 3). 

 V Evropě ke komercionalizaci médií začalo docházet až později a tak se opozdily také 

debaty o mediální gramotnosti a mediální výchově. V západní Evropě k tomuto obratu došlo až 

v 80. letech 20. století a to především ve Velké Británii a ve Skandinávii. Před tím se ale určitá 

forma mediální výchovy objevila ještě v Německu, kde se stala součást denacifikace po 2. 

světové válce (Mičienka – Jirák, 2007: 13). 

 Mediální výchova jako součást školního i mimoškolního vzdělávání má v České 

republice relativně krátkou tradici. Pokud ale chceme pátrat hluboko do historie po skrytých 

kořenech mediální výchovy u nás, dostáváme se až do 17. století, kdy Jan Ámos Komenský ve 

svém díle Labyrint světa a ráj srdce zmínil roli médií ve společnosti a jejich účinky na člověka.  

Prosazoval také, aby se součástí školního vzdělávání stalo čtení novin. Tyto snahy byly ale 

pouhým záchvěvem ve vývoji mediální výchovy a na několik století zase utichly. Dalším 

významným počinem na poli výchovy k mediální gramotnosti byl v meziválečném 

Československu časopis Duch novin (1928-1931), který zdůrazňoval potřebu vyučovat na 

školách také o tom, jak média fungují (Jirák, 2006). 

 Období druhé světové války ale i několik následujících desetiletí bylo pro rozvoj 

výchovy k mediální gramotnosti obdobím „temna“. Obrat nastal po roce 1989, kdy došlo 

k všeobecnému uvolnění poměrů a proniknutí globalizace do české mediální sféry. Skutečně 

živá diskuse nad zavedením mediální výchovy do českých škol se ale započala až v polovině 

90. let. Byla provázena rozporuplnými názory, zda je vůbec potřeba řadit mediální výchovu 

mezi povinné vyučovací předměty. Víra v především negativní účinky médií na společnost pak 
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ale převážila a v roce 2000 byla mediální výchova Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 

zařazena do Rámcového programu vzdělávání, který poté vstoupil v platnost v roce 2005, kdy 

se stal součástí školské reformy (Jirák – Wolák, 2007: 7).  

 

2.3 Současnost mediální výchovy na základních školách 

 V současné době se mediální výchova řídí především rámcovými vzdělávacími 

programy, které jsou doplněny o další dokumenty. K dispozici jsou také různé učebnice, 

metodické příručky a internetové portály, z nichž ty nejdůležitější budou zmíněny 

v následujících podkapitolách. 

 

2.3.1 Rámcový vzdělávací program  

 Rámcový vzdělávací program byl vytvořen Národním ústavem pro vzdělávání, 

konkrétně jeho divizí Výzkumným ústavem pedagogickým, který v roce 2004 představil finální 

podobu Rámcových vzdělávacích programů pro mateřské a základní školy. Tyto programy se 

staly součástí školské kurikulární reformy v roce 2005 a byly významnou změnou pro český 

vzdělávací systém. Do doby před Rámcovými programy si každá škola vytvářela své vlastní 

osnovy pro vyučování jednotlivých předmětů.  

 Mezi nejvýznamnější body Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(dále jen RVP ZV) patří vymezení doporučených výstupů a stanovení úrovně klíčových 

kompetencí na konci základní školní docházky (RVP ZV, 2007: 2).  Tyto body by měly vést ke 

sjednocení vyučované látky a vědomostí, jež žáci na základní škole získají. RVP ZV navazuje 

na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a je základem pro rámcové 

vzdělávací programy pro střední vzdělávání. Tyto programy fungují na dvou úrovních – státní 

a školní, přičemž RVP ZV představuje státní úroveň, která působí jako rámec pro školní 

vzdělávací programy (RVP ZV, 2007: 1). Školní vzdělávací program si vytváří každá škola 

sama. Po schválení školské reformy v roce 2005 dostaly všechny základní školy prostor dva 

roky na to, aby si vlastní vzdělávací program vytvořily. Výuka na bázi školních vzdělávacích 

programů běží na základních školách od září 2007.2   

 Mediální výchova je zařazena mezi průřezová témata, která jsou v RVP ZV 

charakterizována jako témata, která „reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů 

současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální 

                                                 
2 Harmonogram školské reformy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. neuvedeno [cit. 2014-
04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/harmonogram 
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uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především 

v oblasti postojů a hodnot.“ (RVP ZV, 2007: 82) Průřezovost mediální výchovy je dána jejími 

úzkými vazbami na další oblasti (člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace, informační 

a komunikační technologie a umění a kultura).3 

 Dle RVP ZV lze mediální výchovu zařadit do učebního plánu jako samostatný předmět 

nebo ji integrovat do jiných předmětů, které s mediální výchovou v některých bodech souvisejí 

(český jazyk, občanská výchova, informatika). Případně je možné tyto dva přístupy 

zkombinovat (Mičienka – Jirák, 2007: 14). Výběr přístupu pak závisí na možnostech konkrétní 

školy. 

 Ke kroku začlenit mediální výchovu do jiných předmětů přistupují většinou školy, které 

nemají k dispozici pedagoga, jenž by mohl předmět uchopit jako celek a byl by schopen jej 

pravidelně vyučovat. Průřezovost tématu má ale vzhledem k tomu i svá úskalí: „...začleněním 

mediální výchovy a mediální gramotnosti do koncepce stávajících oborů jako tématu 

průřezového patří, a to především v případě, že samotní vyučující těchto oborů nebudou 

dostatečně mediálně vzdělaní, trivializace přístupu k mediální oblasti, rozmělnění možných 

poznatků a dovedností, projevující se např. v redukci kritické reflexe na pouhý popis 

jednotlivých prvků vztahujících se k danému hlavnímu předmětu.“ (Plášek, 2004) Tato situace 

je zřejmě způsobena tím, že předmět mediální výchova je poměrně nový a může být tedy 

problém sehnat kvalifikované pedagogy, neboť ještě „neuzráli“. Na malých školách pak může 

být překážkou ekonomická situace.  

 Pokud jde o tematické zaměření mediální výchovy podle RVP ZV, jsou témata dělena 

do dvou základních okruhů: receptivních činností a produktivních činností. Mezi receptivní 

činnosti spadají pasivní úkony spojené s mediální gramotností, jako je např. schopnost rozeznat 

jednotlivá mediální sdělení, jejich charakteristické znaky a strukturu a schopnost tato sdělení 

interpretovat. Jednou z receptivních činností je také hlavní předmět výzkumu, který je součástí 

této práce, a to osvojení si znalostí o tom, jak média fungují (RVP ZV, 2007: 95). Mezi 

produktivní činnosti pak patří samotná mediální produkce žáků, která může být realizována 

skrze vytváření vlastních příspěvků, redigování příspěvků spolužáků nebo působení ve školním 

médiu (Mičienka – Jirák, 2007: 15). 

 Rámcové vzdělávací programy jsou neustále aktualizovány v závislosti na vývoji 

jednotlivých učebních oblastí. Kromě RVP ZV pak samozřejmě existují ještě další programy, 

které komplexně pokrývají celé spektrum předškolního, základního a středoškolského 

vzdělávání. 

                                                 
3 Více o vztahu mediální výchovy a dalších učebních oblastí: RVP ZV, 2007:  93-94. 
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2.3.2 Další dostupné materiály 

 Podoba mediální výchovy je v České republice dána částečně rámcovými vzdělávacími 

programy, které ale dávají pedagogům volnost v pojetí výuky. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

předmět poměrně nový a neustále se vyvíjející v závislosti na nových technologiích, může být 

pro některé pedagogy vedení hodin mediální výchovy obtížné z hlediska „udržení kroku“ 

s žáky. Učitel by tedy měl sledovat trendy v oblasti nových médií a stejně tak jako ve všech 

ostatních předmětech by měl být schopen upoutat pozornost žáků a studentů.  

 Učitelům jsou v současné době k dispozici mnohé materiály, které by jim měly usnadnit 

práci v hodině a vůbec samotné pojetí lekcí mediální výchovy. Nad všemi těmito materiály stojí 

rámcové vzdělávací programy a pod nimi pak konkrétní školní vzdělávací programy. Ty však 

přibližují pouze „co se má učit“, dále je ale důležité „jak to učit“. K tomuto účelu pak slouží 

různé metodické příručky a pokyny. Učebnic a příruček k mediální výchově už v dnešní době 

existuje nepřeberné množství a tak se zde zaměřím pouze na ty, s nimiž jsem sama pracovala – 

většina z nich přímo souvisí s RVP a je velmi snadno dostupná. 

 Mezi jedny ze základních příruček patří metodické podpory k jednotlivým částem RVP. 

Jde např. o Doporučené očekávané výstupy (v našem případě pro mediální výchovu 

v základním vzdělávání) (DOVZV, 2011), dále existuje metodický portál k rámcovým 

vzdělávacím programům, kde je možné najít různé články a tipy týkající se všech témat RVP 

(www.rvp.cz). 

Doporučené očekávané výstupy vydal Výzkumný ústav pedagogický v roce 2011. Jde 

o pomůcku pro učitele mediální výchovy, která pevněji definovala, co konkrétně mají žáci a 

studenti umět po absolvování lekcí mediální výchovy na základní škole. Doporučené očekávané 

výstupy, jejichž součástí je i kapitola o mediální výchově, dělí výuku mediální výchovy na tři 

časové úseky (1. stupeň – 1. období, 1. stupeň – 2. období, 2. stupeň) a ty dále podle témat. Na 

1. stupni základní školy je mediální výchova věnována mediální propedeutice – jedná se o úplný 

úvod do tématu, kde se děti poprvé učí vnímat mediální obsahy a pracovat s nimi. 1. stupeň ve 

2. období pak pokračuje okruhem „Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení“ (DOVZV, 

2011: 70), v němž je už obsažena produktivní činnost. 

 Zásadní je však pro výuku mediální výchovy 2. stupeň základní školy. Kromě 

tematických okruhů „Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality“ a „Stavba mediálních 

sdělení“ patří mezi doporučené očekávané výstupy také okruh „Fungování médií a vliv médií 

ve společnosti“ (DOVZV, 2011: 75).  

Pomůckou pro učitele může být metodická příručka Rozumět médiím (Mičienka – Jirák, 

2006), ke které patří multimediální CD. Ta nabízí osm tematických okruhů navazujících na 

části RVP. Každý okruh je nejprve rozebrán teoreticky a pak se přechází k praktické části, kde 
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učitel dostává návod, jak vést hodinu zaměřenou na konkrétní téma. Celá příručka navádí 

učitele k zapojení žáků do různých aktivit, které oživují hodinu a pomáhají vzbudit zájem a 

udržet pozornost dětí. 

 Podobné návody, jak vést hodiny mediální výchovy, pak nabízí internetová stránka 

www.medialnigramotnost.cz, kam jsou ukládány seminární práce z předmětu Mediální 

gramotnost studentů mediálních studií na FSV UK. Seminární práce mají podobnou strukturu 

jako lekce v příručce Rozumět médiím a měly by být tedy pro učitele jako pro uživatele velmi 

přínosné, neboť jsou propracované a obsahují veškeré informace potřebné k vedení hodiny, 

včetně seznamu potřebných pomůcek a pracovních listů. Dále portál 

www.medialnigramotnost.cz uvádí další zajímavé odkazy, články a doporučenou literaturu pro 

učitele ke studiu médií. 

 Také publikace Média tvořivě (Broklová, 2008) nabízí kromě teoretického základu 

ukázky praktických lekcí z různých oblastí mediální výchovy. Podobně je koncipována i 

učebnice Základy mediální výchovy (Mičienka - Jirák, 2007).   

 Většina významných materiálů je volně dostupná na internetu a existují i internetové 

portály se zaměřením na výuku mediální výchovy. Kromě výše zmíněného portálu 

www.medialnigramotnost.cz můžeme jmenovat ještě např. www.medialni-vzdelavani.cz, 

www.mediasetbox.cz, www.skolamedii.cz nebo www.medialnipedagogika.cz. Některé 

z uvedených webových serverů nejsou aktualizované, nicméně i přes to se na nich dají najít 

užitečné metodické materiály. 

 Jednou z metod využívaných v poslední době je projektová výuka. „Obecně můžeme 

říci, že představitelé reformní pedagogiky vnímají projekt jako komplexní úkol koncentrovaný 

kolem určité ideje, který obsahuje více problémů. Má svůj cíl i uspokojivé zakončení.“ 

(Kratochvílová - Černá, 2006: 2) Řešení úkolů a poznávání témat pomocí projektové metody 

vede žáky k samostatnosti, zároveň ale i týmovosti, a poznávání praktického řešení dílčích 

úkolů v rámci projektu (vyhledávání informací, jejich třídění, prezentace výsledků). 

(Kratlochvílová - Černá, 2006: 18) 

 Přehledný souhrn materiálů dostupných k mediální výchově obsahuje článek 

Methodological Materials for Teaching Media Education in the Czech Republic: Prematurely 

Obsolete or Insufficient Support? (Wolák, 2013)  

 

2.4 Nová média jako samostatné téma mediální výchovy 

Je nesporné, že nová média vyžadují nové přístupy v mediální výchově. Na tento fakt 

reagují již výše zmíněné zdroje. Pojďme se ale na tuto problematiku podívat více do hloubky a 
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zdůvodnit si, proč by mělo být zapotřebí něco měnit. Proč učit děti, jak zacházet s internetovými 

médii, když je zvládají používat samy na základě vlastní intuice? 

 Ačkoli mnohé děti znají nová média lépe než jejich učitelé nebo rodiče, znají je pouze 

ze strany uživatelské, intuitivní. Současná generace žáků základních škol se nemusela nic učit. 

Prostředí nových médií jim je naprosto přirozené. Od malička je pro ně samozřejmostí připojení 

k internetu, počítač a mobilní telefon (většinou také s připojením k internetu). Na druhou stranu 

tyto technologie vnikly do životů starších lidí poněkud náhle, a oni je proto neberou jako 

samozřejmou součást svého života, bez které by se nedokázali obejít. Nicméně ani pokud jsou 

děti schopné bez problémů pracovat s internetem nebo mobilními aplikacemi, neznamená to, 

že jim rozumějí, dokážou na ně nahlížet objektivně a jsou schopné je využívat skutečně 

efektivně. Existuje mnoho různých metod, jak pojmout nová média v mediální výchově. 

V následující kapitole si přiblížíme základní přístupy, k nimž došli zahraniční autoři zabývající 

se novými médii a mediální gramotností. 

 

2.4.1 Pojetí nových médií v mediální výchově v zahraničí  

Problematika nových médií je velkým tématem především USA, kde se intenzivně 

věnují výzkumům vlivu různých typů mediálních sdělení na děti a mladistvé. Právě v USA 

vzniklo několik zajímavých studií, které se zabývají problémem, jak a proč začlenit nová média 

do výchovy k mediální gramotnosti. Na úvod je ale také nutno zmínit, že v USA je těžké 

definovat jeden přístup k mediální výchově, neboť se jedná o natolik rozlehlý a diverzifikovaný 

národ, že není možné najít jednotný vzorec pro pojetí mediální výchovy pro všechny. Je třeba 

jinak pracovat s národnostními menšinami, studenty se zvláštními potřebami, seniory, 

mladistvými delikventy nebo imigranty, kteří ještě dostatečně nepoznali americkou kulturu. 

(Hobbs, 2010: 21) Stejně jako je těžké vytvořit jeden obecně platný rámec pro výuku mediální 

výchovy, je také těžké definovat, kde je vlastně její jádro. Zde se zabýváme mediální výchovou 

na základních, případně středních školách. Kromě škol by ale výchova k mediální gramotnosti 

měla fungovat také v dalších oblastech. Především tedy doma - děti by měly být k mediální 

gramotnosti vedeny rodiči a rodiče by se neměli v tomto ohledu zcela spoléhat na školu. Na 

tuto problematiku upozorňuje Hobbsová, která dále přikládá instituce, které by mohly být 

zařazeny do procesu mediálního vzdělávání. Řadí sem především úřady a vládní instituce, které 

by se měly podílet na financování a prosazování mediální výchovy. Hobbsová ale hovoří také 

o knihovnách a muzeích jako o místech, kam lidé odnepaměti chodili nabírat nové informace, 

nadacích a neziskových organizacích nebo společnostech zabývajících se vývojem 

informačních technologií. 
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Nyní víme, že k mediální výchově lze přistupovat na mnoha různých úrovních a 

z mnoha stran. Vraťme se teď ale k pojetí nových médií v mediální výchově na školách. 

Silverblatt (2000) ve svém článku Media Literacy in an Interactive Age stanovil sedm principů, 

na kterých se dá postavit nový přístup k mediální výchově. Jedná se o obecná východiska 

vhodná pro základní vhled do problematiky mediální gramotnosti v kontextu nových médií. 

Součástí mediální gramotnosti by měla být schopnost nezávisle hodnotit mediální obsahy. 

V oblasti internetu často divák-uživatel pracuje s nevyžádanými obsahy a je třeba, aby na to byl 

připraven a byl schopen odhalit pravý smysl sdělení. Prostředí nových médií se od masových 

médií liší také podobou komunikačního procesu, který nese prvky interpersonální komunikace. 

Druhým principem je dle Silverblatta znalost jednotlivých prvků komunikačního procesu. Dále 

se zabývá vlivem nových technologií na společnost - otázkami soukromí a bezpečnosti jedince 

nebo možností, které nabízejí virtuální reality. Významné jsou také zcela praktické aspekty 

nových médií, jejichž poznání nám umožní vnímat sdělení objektivně. Jde o způsoby fungování 

společností působících na internetu, jejich obchodní strategie a postupy při stavbě mediovaného 

sdělení. Tato sdělení nám mohou nabídnout také vhled do současné kultury, která se 

samozřejmě vlivem nových médií neustále mění. Šestý princip říká, že mediálně gramotný 

člověk může lépe využívat média ke svému prospěchu. Pokud rozumíme základním principům 

fungování nových médií, můžeme je užívat s větší radostí a především efektivněji. Silverblatt 

článek uzavírá tvrzením, že mediálně gramotné publikum motivuje tvůrce mediálních sdělení 

ke kvalitnější práci. 

Tyto principy jsou obecně platné a daly by se aplikovat na mediální gramotnost 

v jakémkoli pojetí či vývojovém stádiu. Nástup nových médií vyvolal podobně jako nástup 

masových médií různé reakce, které se postupem času vyvíjely. Od optimistických „hlídacích 

psů demokracie“ až po nebezpečné nástroje propagandy, šiřitele násilí a otroky reklamního trhu. 

Zařazení výuky o nových médiích do mediální výchovy by mělo vést k tomu, aby byl každý 

jedinec sám schopen objektivně mediální sdělení posuzovat. S podobnými principy jako 

Silverblatt pracuje také Hobbsová (2010) ve své studii vytvořené na základě doporučení 

Knightovy komise k informačním potřebám v demokratické společnosti. Hobbsová pracuje 

s pěti kompetencemi, které tvoří základ mediální gramotnosti v oblasti nových médií. Patří mezi 

ně přístup k informacím a technologiím, analýza a evaluace sdělení - schopnost uvažovat o 

sděleních kriticky, schopnost vytvářet obsah a následně reflektovat jeho možný dopad na 

jedince a společnost a dále jednat - samostatně nebo ve skupině řešit problémy. (Hobbs, 2010: 

19)  

Zařazení nových přístupů do mediální výchovy je významné především kvůli 

překonávání tří základních problémů, které charakterizuje Jenkins (2009) v souvislosti 
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s participační kulturou, v níž se může stát příjemce sdělení také jeho tvůrcem. Jedná se o 

participační propast (participation gap), která znamená nevyrovnanou možnost přístupu k 

novým technologiím. Podíváme-li se do historie, můžeme nalézt paralelu k tomuto problému. 

Dříve znamenal přístup k informacím pro mladé lidi možnost lepšího vzdělání (přístup ke 

knihám, do muzeí apod.). V dnešní době plní podobnou funkci internet, který je cenným 

zdrojem informací a také určitým ukazatelem životního stylu. (Jenkins, 2009: 19).  

S tím ale souvisí také problém, na který upozorňuje opět Hobbsová. Tento problém 

vzniká z mylné představy mnohých rodičů, totiž že mediální a digitální gramotnosti dítě 

dosáhne už pouze tím, že dostane k dispozici potřebné technologie.  (Hobbs, 2010: 25) Na toto 

bychom mohli dále volně navázat Jenkinsem, který hovoří o tzv. transparency problem. 

„Problém průhlednosti“ byl původně spojován s počítačovými hrami, může být ale převeden 

na nová média obecně a na problematiku rozpoznání pravdivosti či nepravdivosti informace. 

Jelikož se k nám informace dostává např. v souvislosti s nějakou značkou, firmou, s nějakým 

obchodním záměrem, nikdy si nemůžeme být jisti, zda vidíme skutečně to, co máme vidět, a 

nakolik nás podoba sdělení ovlivňuje. Internet je navíc v tomto směru mnohem agresivnější než 

ostatní média. (Jenkins, 2009: 23)  

 V souvislosti s novými médii narážíme také na problémy etiky. V tradičních médiích 

existují určité normy, etické kodexy, s nimiž byli profesionální žurnalisté seznámeni a jimiž se 

měli řídit. Ve světě internetu a participační kultury, kde se rozdíl mezi divákem a tvůrcem 

obsahu téměř maže, dochází z deprofesionalizaci. Přispívat může téměř každý a není třeba, aby 

se učil o jakýchkoli etických zásadách. Mladí lidé jsou tak postaveni zcela před vlastní svědomí. 

Mohou publikovat prakticky cokoli a je jen na jejich rozhodnutí, zda je to vhodné či nikoli. 

(Jenkins, 2009: 26) 

Mnoho prostoru je zde věnováno novým médiím jako cenným zdrojům informací, jak 

je správně jako zdroje informací využívat a jak s nimi pracovat. Velice významným tématem 

v oblasti nových médií a mediální výchovy jsou ale také rizika spojená s užíváním nových 

médií. Hobbsová tato rizika rozděluje do tří kategorií: rizika z hlediska obsahu (násilné, 

sexuálně explicitní obsahy), kontaktu (kyberšikana, sexuální obtěžování, stalking) a chování 

(gamblerství, zveřejňování soukromých informací apod.). (Hobbs, 2010: 27) Schopnost 

rozeznávat a bránit se těmto rizikům je velkým samostatným tématem mediální výchovy, 

kterému se věnují mnohé vládní i nevládní organizace po celém světě, neboť se jedná o 

problematiku, která se rozrůstá spolu s tím, jak stoupá obliba užívání internetu a dalších 

komunikačních technologií.  
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2.4.2 Pojetí nových médií v mediální výchově v ČR 

Když dojde na nová média, střetává se mediální výchova, s informatikou, neboli 

předmětem Informační a komunikační technologie. Jedná se o obrat oproti tradičním masovým 

médiím, u nichž dochází k průniku především s předmětem Český jazyk a literatura. Zatímco 

průřezové téma mediální výchovy se řadí mezi humanitní obory, zaměřuje se informatika 

především na technické kompetence žáků. (RVPZV, 2007: 34) V informatice se děti učí, jak 

s počítačem, internetem a dalšími zařízeními zacházet. Mediální výchova učí děti médiím (a 

tedy i těm novým) rozumět. „Internet je médium, jehož hnací silou je uživatel.“ - aby nová 

média přežila, potřebují schopného uživatele, nikoli jen pasivního diváka. (Jirák - Wolák, 2007: 

119)  

Rámcový vzdělávací program se v kapitole „Mediální výchova“ (RVPZV, 2007: 101) 

o nových médiích vůbec nezmiňuje, nicméně jde o velmi obecný dokument, který nezachází do 

podrobností tematických, ani metodických. V doplňkových materiálech k mediální výchově je 

však novým médiím (přestože jsou většinou označována jako síťová média) věnováno poměrně 

hodně prostoru a je jim přikládána vysoká důležitost. „Doporučené očekávané výstupy rozšiřují 

obsah Mediální výchovy o problematiku bezpečnosti užívání médií. Ta zvlášť významně 

vystupuje do popředí s rozvojem internetových médií a sociálních sítí a je jako důležitý faktor 

rozvoje mediální gramotnosti akcentována i na evropské úrovni.“ (DOVZV, 71) V rámci celého 

materiálu jsou nová (síťová) média zmiňována na stejné úrovni jako masová. Zdůrazňována je 

především ochrana soukromí dětí na internetu a rozdíly mezi přímou a virtuální komunikací. 

Tato problematika se řeší už v 1. období 1. stupně základních škol. V 2. období 1. stupně se 

tematika nových médií promítá především do okruhu „Kritické čtení a vnímání médií“ v rámci 

definování rozdílů mezi reálnou a virtuální komunikací. Také je zde připomenuta otázka 

bezpečnosti: „(Žák) uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých 

blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů a chová se 

podle toho.“ (DOVZV, 73)   

Na 2. stupni základních škol by pak žáci měli být vedeni k tomu, aby rozpoznávali 

věrohodné informace na internetu, zároveň se detailně seznamují se stavbou mediálního 

sdělení. V rámci tematického okruhu „Fungování a vliv médií ve společnosti“ je věnováno 

hodně prostoru komunikačním technologiím. Mezi doporučené očekávané výstupy v této 

kapitole jsou zařazeny body: 

Žák: 

(…) 

 Zhodnotí vliv komunikačních technologií na podobu komunikace ve skupinách, do nichž 

vstupuje (mezi vrstevníky ve škole či při zájmové činnosti, v rodině apod.) 
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 Uvědomuje si, jak zprostředkovaná komunikace (mobilní telefony, e-mail, ICQ, 

Facebook apod.) ovlivňuje způsob komunikace s ostatními  

 Zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z internetových zdrojů (např. 

z Wikipedie) a umí takto získané informace ověřovat. (DOVZV, str. 76) 

Doporučené očekávané výstupy jsou základním materiálem, který může být učitelům 

nápomocný v přístupu k tématům spadajícím pod mediální výchovu. Kromě této metodické 

příručky je k dispozici mnoho materiálů online, případně lze k přípravě hodin mediální výchovy 

využít různé portály, které nejsou přímo zaměřené na mediální gramotnost, nicméně se věnují 

příbuzným tématům.  

Webové portály zmíněné v předchozí podkapitole obsahují různé tipy vztahující se 

k novým médiím. Na www.medialnigramotnost.cz jsou k dispozici metodiky pro hodiny 

mediální výchovy rozdělené do několika tematických okruhů, mezi nimiž jsou také nová média. 

Mnohé webové portály se věnují bezpečnosti dětí na internetu, ochraně osobních údajů a také 

kyberšikaně. Patří mezi ně např. servery www.e-bezpeci.cz, www.bezpecnyinternet.cz, 

www.safeinternet.cz nebo projekt společnosti Seznam.cz „Seznam se bezpečně“ 

(www.seznamsebezpecne.cz). O riziku kyberšikany, kyberstalkingu nebo sextingu se hojně 

dělají výzkumy a toto téma je oblíbené také v zahraničí. Prostor mu věnují příslušné orgány 

Evropské unie. Komise evropských společenství vydala v roce 2009 doporučení „o mediální 

gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu, 

výrobu obsahu a otevřenou znalostní společnost“, v němž mimo jiné píše: „(Doporučuje, aby) 

prostřednictvím školení, informačních dnů a šíření informačních balíčků zvyšovaly povědomí o 

rizikách, která jsou spojena se zpracováním osobních údajů pomocí informačních a 

komunikačních sítí, a aby v této oblasti vzdělávaly uživatele, zejména mladé lidi, rodiče a 

učitele.“ (K(2009)6464)  

 Na základě stěžejních bodů obsahu mediální výchovy v oblasti nových médií byl 

sestaven výzkum, který tvoří hlavní část této práce. Týká se tedy především soukromí a 

bezpečnosti uživatelů, vyhledávání informací na internetu a jejich důvěryhodnosti. Doporučené 

očekávané výstupy nevěnují žádný prostor internetové reklamě. Je v nich obsažena reklama 

obecně, nikde ale nereferují přímo k novým médiím. Dle mého názoru je on-line reklama velice 

specifický obor a měl by se na ni brát v hodinách mediální výchovy zvláštní zřetel. Proto byla 

zařazena jako jeden z tematických okruhů výzkumu. 
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3. Metodologie výzkumu 
 Ve snaze o prozkoumání tématu nových médií jako součásti mediální výchovy na 

základních školách, bylo v této práci použito smíšeného výzkumu. Kombinace kvantitativní a 

kvalitativní metody sběru dat by měla vést ke komplexnějším závěrům. Výhodou této 

kombinace je více volnosti na straně badatele, který může užívat nástrojů jak kvalitativní, tak 

kvantitativní metody. Smíšená metoda umožňuje také propojit pozitiva obou typů výzkumu. 

Lze využít možnost kvantifikovat výsledky na základě kvantitativního sběru dat a zároveň jít 

více do hloubky a pokusit se zapojit i data, která nelze kvantifikovat. (Crewsell - Plano Clark, 

2011:10) Proto je v rámci této práce dotazníkové šetření doplněno o hloubkové rozhovory. 

V závěru jsou pak prezentovány výsledky obou šetření a tyto jsou navzájem porovnány 

případně propojeny.  

Cílem výzkumu je zjistit jaké postavení mají nová média v současné mediální výchově 

i v životech dětí. Výzkum se zaměřuje především na zvyklosti užívání nových médií u žáků 9. 

tříd, jejich představy o tom, co by se měli o nových médiích učit a co se opravdu učí. 

Dotazníkové šetření mezi žáky 9. tříd základních škol a hloubkové rozhovory s některými z nich 

jsou navíc doplněny o dotazníkové šetření mezi jejich učiteli, kteří na dané škole mají na starosti 

mediální výchovu. Toto šetření by mělo přinést pohled také z druhé strany. Konkrétní důvody 

pro volbu těchto metod a výhody a nevýhody jejich užití jsou předmětem jedné z následujících 

podkapitol.  

 

3.1 Metoda dotazníkového šetření  

 Pro základ výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol a 

žáky 9. tříd na těchto školách. Účelem tohoto dotazníkového šetření je zmapovat postavení 

nových médií v současné mediální výchově na základních školách i v životě žáků a učitelů. 

Dotazování bude zaměřeno spíše na typy zařízení a aplikací, se kterými se žáci při hodinách 

mediální výchovy seznamují, a dále na způsob práce s těmito zařízeními.  

Na počátku šetření byly stanoveny základní hypotézy, které by se měly pomocí šetření 

potvrdit nebo vyvrátit. Pro výzkum zkušeností a zvyklostí s novými médii u dětí byly stanoveny 

tyto vstupní hypotézy: 

1. Děti nevědí, co se řadí mezi nová média.  

2. Děti si nejsou vědomé nebezpečí pramenícího z odhalování soukromí na internetu.  

3. Děti nevnímají online reklamy (např. na Facebooku). 

4. Děti mají dojem, že informace získané na internetu není třeba dále ověřovat. 

5. Děti mají dojem, že se v nových technologiích orientují lépe než učitelé. 



32 

 

6. Děti mají dojem, že se ve škole nedozvídají nové informace z oblasti nových technologií 

7. Děti tráví nejvíce času (pokud jde o média) u internetu. 

V případě dotazníkového šetření mezi učiteli byly stanoveny tyto hypotézy: 

1. Učitelé považují prostor pro mediální výchovu za dostatečný. 

2. Školy mají dostatečné vybavení pro výuku mediální výchovy a tématu nových médií. 

3. Na většině škol mají zkušenost s kyberšikanou. 

4. Učitelé mají dojem, že novým technologiím rozumí méně než žáci. 

5. Učitelé zastávají názor, že prevence před odhalováním soukromí dětí na internetu je 

především záležitostí rodičů. 

6. Učitelé mají dojem, že si žáci neuvědomují nebezpečí odhalování soukromí na internetu. 

 Dalším krokem v dotazníkovém šetření je výběr vzorku, který byl v tomto případě 

účelový, protože je téma výzkumu vázáno na základní školy. Zařazení do vzorku závisí na 

ochotě škol se na výzkumu podílet. Co se týče populace, pro šetření mezi učiteli byli zvoleni 

učitelé, kteří se na dané škole věnují výuce mediální výchovy, případně vyučují předmět, kam 

je mediální výchova řazena jako průřezové téma. Ve většině případů půjde pravděpodobně o 

učitele českého jazyka a literatury nebo informatiky. V případě žáků jsou do šetření zahrnuti 

žáci 9. tříd základních škol. Žáci 9. tříd už mají za sebou téměř celý výukový plán mediální 

výchovy pro základní školy a měli by tedy být schopni reflektovat, co se v hodinách mediální 

výchovy naučili. Zároveň už mají sami dost osobních praktických zkušeností s novými médii. 

 Do výzkumu byly zařazeny pouze státní základní školy a nebyl brán zřetel na lokalitu, 

ve které se nacházejí. Výzkumu se zúčastnilo 28 učitelů a 279 žáků 9. tříd.  

 Dotazníkové šetření mezi žáky bylo prováděno přímým dotazováním písemnou formou. 

Dotazníky byly žákům předány osobně s vysvětlením, k jakému účelu šetření slouží. 

Respondenti dotazníky vyplňovali písemně a odevzdali je bezprostředně po vyplnění. Tento 

způsob dotazování zaručil 100% návratnost dotazníků, nicméně byl časově a organizačně 

náročnější, oproti CAWI (Computer Assisted Web Interview) je také mnohem náročnější 

zpracování výsledků. Přímé dotazování bylo v tomto případě zvoleno z důvodu nejjednodušší 

realizace šetření z pohledu školy. Pokud by byly dotazníky rozesílány e-mailem, museli by 

učitelé brát žáky za účelem vyplnění dotazníku do speciálních učeben k počítačům, což by pro 

ně znamenalo starosti navíc. Stejně tak posílání poštou by bylo komplikované. Aby byly 

eliminovány veškeré překážky, které by škole mohly bránit v zapojení do výzkumu, rozhodla 

jsem se školy navštěvovat sama osobně. Do tohoto výzkumného šetření se zapojilo 19 

základních škol.  

Naproti tomu dotazníky pro učitele byly rozesílány pomocí aplikace Google Drive 

učitelům na e-mail, neboť i návštěvy škol s nimi byly domlouvány pomocí e-mailu. Dotazníky 
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pro učitele byly rozeslány také na školy, které se neúčastnily šetření mezi žáky. V případě, že 

nebyl k dispozici e-mail přímo na učitele, byl dotazník odeslán na obecný e-mail uvedený na 

webových stránkách školy. Dotazník byl rozeslán na 45 e-mailových adres a skutečně jej 

vyplnilo 28 respondentů, což dělá návratnost 60%. 

 

3.1.1 Struktura dotazníků 

 Pro úspěšnost dotazníkového šetření je velice významná struktura dotazníku. Vzhledem 

k tomu, že téma šetření není nijak kontroverzní ani se nedotýká příliš intimních témat, což by 

mohlo být respondentům nepříjemné, nemusíme se bát, že by na některé otázky respondenti 

odmítali odpovědět. Na druhou stranu je i přes to nutné k tvorbě dotazníku přistupovat 

obezřetně a důkladně se věnovat formulaci otázek, jejich pořadí i nabízeným možnostem 

odpovědí.  

 Otázky v dotazníku by měly následovat za sebou v logickém sledu, aby na respondenta 

nepůsobilo jejich vyplňování chaoticky nebo aby jej nelogická změna témat nemátla. Také je 

třeba si uvědomit, že otázky mohou respondenta ovlivňovat, což by mohlo zkreslovat jednotlivé 

odpovědi. (Disman, 2002: 156) Disman také radí na úvod do dotazníku zařadit snazší otázky, 

které respondenta dobře naladí, nikoli však otázky demografického typu, které mohou 

vzbuzovat dojem úředního dokumentu. (Disman, 2002: 158) 

 V dotazníku pro žáky žádné demografické údaje požadovány nejsou. Cílem tohoto 

šetření je zjistit, jak se děti orientují v nových médiích, jaké jsou jejich návyky v používání 

nových médií a zda vidí nějaké propojení mezi novými médii a školou. Otázky jsou převážně 

uzavřené s výběrem z různého počtu možných odpovědí. V některých případech je možné zvolit 

u jedné otázky více možností. Několik otázek nabízí odpověď „Jiné“ s možností dopsat vlastní 

odpověď. Část dotazníku tvoří tvrzení, u nichž mají respondenti označit, do jaké míry s nimi 

souhlasí či nesouhlasí.  

Úvod dotazníku by měl respondenty navést na to, čeho se bude týkat celý dotazník. 

První otázka směřuje k samotnému základu tématu: „Která z následujících médií byste řadili 

mezi nová média?“ Respondenti mají na výběr z 9 možností a mohou vybrat libovolný počet 

odpovědí. Tato otázka by měla sloužit především k tomu, aby se respondenti zamysleli nad tím, 

že nějaká nová média existují, neboť vycházím z předpokladu, že žáci na základních školách 

nejsou poučeni o této typologii médií. Jedná se o jedinou znalostní otázku dotazníku, která je 

však podána jako otázka názorová. Významná je otázka „O kterých z následujících zařízení jste 

se učili/se učíte ve škole?“, jež by měla prozradit, zda mají děti vůbec šanci se o nových médiích 

ve škole něco dozvědět, případně zda vnímají, že se o nových médiích něco ve škole učí. 
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Další dotazy se pak týkají osobních návyků respondentů v užívání nových médií. Jsou 

zaměřené především na frekvenci užívání různých typů médií a jeho účel. Více otázek se týká 

Facebooku (vzhledem k jeho velké oblíbenosti mezi mládeží), e-mailu a také Wikipedie. Část 

otázek je zaměřená na bezpečnost dětí na internetu, která je vnímána jako všeobecný problém. 

Bezpečnost se v dotazníku objevuje především v souvislosti s Facebookem: Jak často 

kontrolujete nastavení soukromí na Facebooku?, Které informace máte uvedené ve svém profilu 

na Facebooku?, Koho máte v přátelích na Facebooku? Dále je doplněna jedna obecná otázka 

na míru důležitosti zabezpečení (nastavení hesel a soukromí). Do dotazníku byla zařazena také 

jedna otázka týkající se kyberšikany: Odkud jsi se poprvé doslechl/a o kyberšikaně? Téma 

kybešikany by vydalo na samostatný dotazník. Považovala jsem ale za vhodné do dotazníku 

alespoň jednu otázku umístit, neboť se jedná o téma s novými médii úzce propojené. 

Kyberšikaně je ale věnováno více prostoru v hloubkových rozhovorech. 

V závěru dotazníku žáci pracují se škálou „vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - 

spíše souhlasím - zcela souhlasím“. Je zde deset různých tvrzení, která se dotýkají všech témat 

zmíněných v dotazníku. Tuto část dotazníku považuji za nejvýznamnější z hlediska zjišťování 

názoru respondentů na různé aspekty nových médií i mediální výchovy. Na úplný závěr je 

připojeno pět otevřených otázek na oblíbené webové stránky, mobilní aplikace apod. Tyto 

otázky jsou zařazené spíše pro zajímavost. 

Dotazník pro učitele není na rozdíl od dotazníku pro žáky zaměřen tolik na osobní 

zvyklosti při používání nových médií, ale týká se spíše podoby mediální výchovy, ať už jako 

samostatného předmětu, nebo jako průřezového tématu. Většina otázek je postavena tak, aby 

na ně mohl odpovídat učitel, který mediální výchovu vyučuje jako samostatný předmět, i učitel, 

který mediální výchovu řadí do svého předmětu jako průřezové téma. Přičemž ale pracujeme 

s předpokladem, že valná většina respondentů z řad učitelů pracuje s mediální výchovou jako 

s průřezovým tématem.  

Pouze na úvod je několik otázek rozdělených podle toho, jakým způsobem je mediální 

výchova na škole vyučována, dále jsou všechny otázky společné. Nejprve byly zařazeny otázky 

týkající se vybavení školy a vybavení, kterého učitelé v mediální výchově využívají. Dotazy 

jsou řazeny od nejobecnějšího k nejkonkrétnějšímu. Nejprve se tedy ptáme na technické 

vybavení školy, dále na jeho využití v mediální výchově, poté na užití konkrétních programů a 

webových stránek. Dvě otázky jsou zaměřené také na perspektivy, z jakých se na nová média 

ve svých hodinách s žáky dívají, a na nácvik praktických dovedností. 

Podobně jako u dotazníku pro žáky i pro učitele je v závěru zahrnuto čtrnáct tvrzení 

s odpověďmi na škále „vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela 

souhlasím“. Tato tvrzení jsou zaměřena především na to, co by žáci měli umět a o čem by měli 
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být poučováni. Úplný závěr pak patří dvěma otázkám na osobní zvyklosti respondentů v užívání 

médií. Jsou zde zařazeny pro srovnání s odpověďmi žáků. 

Propojení výsledků by mělo vést ke komplexnímu pohledu na problematiku nových 

médií v mediální výchově. Zatímco dotazník pro učitele mapuje, jak se k novým médiím 

přistupuje v současných hodinách mediální výchovy, dotazník pro žáky v kombinaci 

s rozhovory ukáže, zda je tento přístup správný nebo dostatečný. 

Oba typy dotazníků jsou k této práci přiřazeny jako přílohy. 

 

3.2. Metoda hloubkového rozhovoru 

 V rámci kvalitativního výzkumu patří mezi nejčastěji používané metody sběru dat 

rozhovor, tedy dotazování účastníka výzkumu badatelem, kdy nejde čistě jen o odpovědi na 

otázky, ale také o jejich interpretaci (Švaříček – Šeďová, 2002: 159). Existuje několik různých 

typů rozhovorů, při nichž se užívá rozdílných typů otázek. Rozhovor může být například 

polostrukturovaný nebo nestrukturovaný, přičemž zde budeme používat polostrukturovaných 

rozhovorů. Respondentům se v případě tohoto typu rozhovorů pokládají předem připravené 

otázky, které je možné doplnit o další otázky během samotného rozhovoru v reakci na odpovědi 

respondentů (Švaříček – Šeďová, 2002: 160). Děti byly při rozhovorech dotazovány především 

na jejich vztah k novým médiím, na důvody, které je vedou k užívání různých typů médií, a 

také na výhody a nevýhody, jež u nových médií vidí. 

Respondenti byli pro rozhovory vybíráni ze škol, na nichž proběhlo dotazníkové šetření, 

náhodně podle časových možností a ochoty spolupracovat. Vybírali je učitelé příslušných tříd. 

Celkem bylo realizováno 12 hloubkových rozhovorů. Při plánování výzkumu byl navržen 

vzorek o přibližně 20 respondentech, nicméně při realizaci rozhovorů jsem došla k závěru, že 

jsou si jednotlivé rozhovory natolik podobné, že vzorek 12 žáků bude dostačující. 

 Metoda hloubkových rozhovorů byla vybrána jako doplňková metoda k dotazníkovému 

šetření, aby byla tvrdá kvantifikovatelná data doplněna o další informace k tématu v podobě 

názorů a případných návrhů. Na základě rozhovorů by mohly být stanoveny nové hypotézy 

vhodné k dalšímu zkoumání, případně osvětleny nejasné výsledky dotazníkového šetření. 

 

3.2.1 Struktura rozhovorů a její vztah k RVP 

 Otázky, na něž byly děti tázány během rozhovorů, by se daly rozdělit do dvou skupin – 

úvodní otázky jsou zaměřené na přehled žáků v oblasti médií se zaměřením na nová média. 

Další otázky se týkaly návyků dětí při používání nových médií a jejich chování na internetu a 

sociálních sítích. Tyto otázky rozšiřují pohled na problematiku pojetí nových médií v mediální 
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výchově. Pracuji zde s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP 

ZV), 2007, strany 93 – 95, a Doporučenými očekávanými výstupy pro základní školy 

(DOVZV), 2011, strany 68 – 74. Děti budou tázány na následující otázky: 

 

Co si představíte, když se řekne nová, případně síťová nebo digitální média? Používáte 

některá? 

První otázka by měla respondenta navést na téma, kterého se bude týkat zbytek rozhovoru. Na 

úvod je respondent upozorněn, že se nejedná o zkoušení nebo testování toho, co všechno ví a 

co se učil ve škole. Jde pouze o jeho názory a představy, takže se nemusí bát odpovídat 

bezprostředně, co ho zrovna napadne. Vztah otázky k DOVZV: „(Žák) rozlišuje a porovnává 

podle charakteristických rysů a způsobů užití masová a síťová média (tisková média, rozhlas, 

televize, internetové stránky aj.)“ 

 

Setkáváte se s médii ve škole při výuce? V jakých situacích? Co se o nich učíte? 

Otázka je rozšířením první otázky. Cílem je zjistit, jakým způsobem respondent vnímá výuku 

mediální výchovy, zda si z ní odnáší nové poznatky a praktické informace. Vztah k DOVZV: 

„(Žák) navrhne strukturu školního či třídního časopisu, resp. Webové stránky, a svůj návrh 

dovede vyložit a zdůvodnit.“ 

 

Jak komunikujete s kamarády a známými? Jaké mají tyto formy komunikace výhody a 

nevýhody? 

Otázky týkající se komunikace jsou zaměřené na velmi konkrétní příklady a převážně se týkají 

komunikace na Facebooku, který patří mezi nejvýznamnější a nejčastější platformy, s nimiž 

děti na internetu pracují. Vztahují se k DOVZV: „(Žák) uvědomuje si, jak zprostředkovaná 

komunikace (mobilní telefony, email, ICQ, Facebook apod.) ovlivňuje způsob komunikace a 

vztahy s ostatními.“ 

 

Co všechno sdílíte na internetu? Jaké informace o sobě píšete na Facebook a další sociální 

sítě? Podle čeho si vybíráte přátele na Facebooku? 

Vzhledem k tomu, kolik času děti tráví na internetu a především na Facebooku, je důležité, aby 

si uvědomovaly rizika, která může nést užívání nových médií. Vztah k DOVZV: „(Žák) uvede 

rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých blízkých na různých 

komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů a chová se podle toho.“ 
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Jak si hlídáte zabezpečení e-mailu, Facebooku a dalších aplikací? Víte, jaké jsou možnosti 

zabezpečení? 

Tato otázka souvisí s otázkou předchozí. Při používání sociálních sítí, e-mailu nebo různých 

komunikačních aplikací je třeba věnovat pozornost zabezpečení, neboť veškeré tyto aplikace 

často obsahují citlivé informace. Především Facebook nabízí mnohé možnosti ke zveřejňování 

či naopak zabezpečování informací. 

 

Co si myslíte o internetové reklamě? Jakou podobu může mít reklama např. na Googlu 

nebo Facebooku? 

Online reklama nabízí nové možnosti, jak působit na uživatele. Reklamní sdělení splývá 

s dalším obsahem internetových stránek a sociálních sítí. Je důležité, aby byly děti schopné tato 

sdělení rozpoznat. Vztah k DOVZV: „(Žák) rozlišuje informativní a umělecké obsahy 

(především zpravodajství, vzdělávací a osvětové pořady a texty a fikce pohádkové a 

dobrodružné povahy) od reklamy.“ 

 

Používáte Wikipedii – na co? Jaké má Wikipedia výhody a nevýhody? 

Wikipedia je podobně jako Facebook fenoménem dnešní doby a nezbytným společníkem 

školáků. Také tato otázka se vztahuje k DOVZV: „(Žák) zhodnotí přednosti a rizika získávání 

informací z internetových zdrojů (např. z Wikipedie) a umí takto získané informace ověřovat.“ 

 

Setkali jste se někdy s pojmem kyberšikana? Co si pod tímto pojmem představujete? 

Pojem kyberšikana Doporučené očekávané výstupy vůbec neobsahují, nicméně jsem se 

rozhodla tuto otázku zařadit, neboť problematiku kyberšikany vnímám jako velice významnou 

a úzce spojenou s užíváním nových médií. Výzkum serveru e-Bezpečí ukázal, že osobní 

zkušenost s kyberšikanou má téměř 50% žáků základních a středních škol. (Krejčí - Kopecký, 

2010)  Pokud děti neumějí správně zacházet s novými médii a neznají principy jejich fungování, 

nedokážou pak odhadnout, jaká rizika jim hrozí. Vztah k DOVZV: „Doporučené očekávané 

výstupy rozšiřují obsah Mediální výchovy o problematiku bezpečnosti užívání médií. Ta zvlášť 

významně vystupuje do popředí s rozvojem internetových médií a sociálních sítí a je jako 

důležitý faktor rozvoje mediální gramotnosti akcentována i na evropské úrovni.“ 

3.3 Výhody a nevýhody zvolených metod 

 Vždy musíme pracovat s tím, že žádný výzkum není dokonalý a není možné zvolit zcela 

ideální metodu pro sběr dat, neboť každá z metod s sebou nese jistá úskalí. Téměř každá 

odborná publikace zabývající se výzkumnými metodami popisuje výhody a nevýhody dané 
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metody. Např. obecně u dotazníkového šetření je snadný sběr dat – je možné obsáhnout široký 

vzorek respondentů, sběr dat nezabere tolik času a není ani příliš finančně nákladný. Na druhou 

stranu je zde problém s nízkou návratností dotazníků a také může snadno dojít ke zkreslení 

zkoumaného vzorku, neboť u dotazníku není většinou zaručeno, že jej vyplňuje ten, komu je 

skutečně určen. (Disman, 2002: 141) 

 Nevýhoda nízké návratnosti u dotazníkového šetření prováděného v rámci této práce je 

eliminována osobním předáním a vyzvednutím dotazníků. Tímto způsobem také získáváme 

jistotu, že dotazník vyplňuje skutečně ten respondent, který byl do šetření zahrnut a ne např. 

někdo z rodiny, jak se může stát v případě, kdy jsou dotazníky rozesílány a vyplňovány bez 

dozoru. Na druhou stranu ale zároveň eliminujeme jednu z běžných výhod dotazníkového 

šetření, tedy možnost získat velké množství dat v relativně krátkém čase s nízkými náklady. 

Objíždění škol, rozdávání a sbírání dotazníků je poměrně časově náročné. Stejně tak jejich 

následné zpracování z papírové podoby je mnohem náročnější než v případě dotazníků 

vyplňovaných online. Velkou výhodou písemného dotazníkového šetření je ale možnost 

zasáhnout v poměrně krátkém čase velký vzorek respondentů, čímž zvyšujeme výpovědní 

hodnotu šetření. 

 Další nevýhodu písemných dotazníků přináší právě písemná podoba šetření. Je třeba 

velmi citlivě a obezřetně formulovat otázky i odpovědi tak, aby byly pro respondenta zcela 

jasné. Rizikem písemné formy je také fakt, že si respondent může otázku či odpověď špatně 

přečíst. Toto riziko ale nelze nijak eliminovat. Naproti tomu písemná forma dotazníku 

nepřipouští žádné zkreslení, k jakému by mohlo dojít v případě rozhovoru např. při změně 

formulace otázky apod.  

 Rozhovory umožňují navázání užšího kontaktu tazatele s respondenty a dávají možnost 

přesvědčit je, aby se do výzkumu zapojili. Návratnost sbíraných dat je pak velmi vysoká (na 

rozdíl od dotazníků, kde podobná možnost přesvědčování chybí). Také je zaručeno, že se 

výzkumu účastní skutečně jen ti respondenti, kteří pro něj byli vybráni (Disman, 2000: 141). 

 Interview bylo jako doplňková forma výzkumu pro účely této práce vybráno mimo jiné 

také proto, že umožňuje zúčastněné pozorování (na rozdíl např. opět od dotazníku). Během 

zúčastněného pozorování lze sledovat reakce dětí na otázky týkající se jejich výuky a jejich 

osobního vztahu k novým médiím. Díky přímému kontaktu s respondenty lze také přímo 

reagovat na jejich odpovědi a modifikovat podobu otázek podle specifických potřeb dotazované 

osoby. Nabízí se možnost výše zmíněných navazujících otázek, které se využívají v případě 

nejasné odpovědi, nebo pokud narazíme na zajímavý bod diskuse, který bychom mohli později 

nějak využít. 
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 Za největší nevýhodu rozhovorů můžeme považovat jejich velkou náročnost a to zvláště 

v případě rozhovorů s žáky základních škol. Tato náročnost souvisí s obavami a riziky, s nimiž 

badatel do výzkumu vstupuje. Musí se velmi dobře připravit a předvídat odpovědi respondentů 

na své otázky. Na druhou stranu ale musí tyto otázky klást zcela nezaujatě.  Je třeba postupovat 

velmi opatrně a volit slova a otázky tak, aby respondenti byli ochotní spolupracovat, chápali 

podstatu otázek a nebyli tlačeni do určitého typu odpovědí.   

 Pokud jde o realizaci celého výzkumu, narazila jsem při přípravě výzkumu na závažný 

problém, kterým byla neochota ředitelů základních škol na výzkumu spolupracovat. Většinou 

to bylo z důvodu velkého množství žádostí o studentské výzkumy, na dvou litoměřických 

základních školách výzkum nejprve odmítli z důvodu, že téma výzkumu nekoresponduje se 

školním vzdělávacím programem. Vzhledem k těmto potížím jsem se rozhodla využít kontaktů 

své matky, která pracuje jako ředitelka ZŠ v Budyni nad Ohří. Díky ní bylo jednodušší se 

s učiteli a řediteli na školách dohodnout na osobní návštěvě. Do výzkumu jsou tedy zahrnuty 

základní školy převážně z Ústeckého kraje, nicméně tento fakt by ve výzkumu neměl hrát 

žádnou roli. 

 

3.4 Výzkumy na podobná témata 

 V této kapitole bych ráda zmínila výzkumy související s tématem mediální gramotnosti 

a nových médií. Vzhledem k tomu, že drobnějších výzkumů na tato témata vzniká poměrně 

hodně, zaměřím se především na tři rozsáhlejší, které velmi úzce souvisejí s tématem práce.  

V roce 2011 byl v České republice proveden velice rozsáhlý výzkum stavu mediální 

gramotnosti.4 Výzkum realizovalo Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV na základě 

zadání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Výzkum byl rozdělen na dvě fáze, přičemž 

první byla zaměřena na obyvatelstvo nad 15 let. Detailněji se tedy budu věnovat druhé fázi 

výzkumu, která se věnuje stavu mediální gramotnosti obyvatelstva do 15 let. 

 Výzkum byl zaměřen převážně na témata týkající se nových médií a nových technologií 

(např. vzorce užívání médií - tradiční vs. nová média, přístup k novým médiím, znalost nových 

komunikačních technologií, povědomí o nebezpečných aspektech užívání nových technologií 

apod.). K realizaci výzkumu byla použita metoda ohniskových skupin, přičemž se zapojilo 

celkem 6 skupin po 8 dětech, skupiny byly rozděleny podle věku na předškoláky, žáky 1. stupně 

základní školy a žáky 2. stupně základní školy. Závěrečná zpráva obsahuje veškeré podrobné 

                                                 
4CEBE, Jan, JIRÁK, Jan, KOHUTOVÁ, Radka, TRAMPOTA, Tomáš, VOCHOCOVÁ, Lenka, WOLÁK, Radim. Stav 

mediální gramotnosti v ČR. Fáze II. Praha: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 2011. 28 s. 
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závěry šetření. Pokud jde o starší žáky, šetření ukázalo, že děti považují používání počítače jako 

samozřejmost, nejčastěji na hraní her, Facebook, e-mail a stahování hudby a filmů. Rodiče se 

je snaží kontrolovat, ale v mnohých případech neumí zacházet s počítačem tak dobře, jako děti. 

Z hlediska hraničních jevů se respondenti nezmiňují o úzkosti nebo narušování soukromí 

v kyberprostoru. Stahování filmů patří k běžné součásti jejich času tráveného u počítače, 

nicméně i tak si respondenti uvědomují, že se jedná o nesprávné chování. (Stav mediální 

gramotnosti v ČR - 2. fáze, 2011: 21-23) 

 Výzkum týkající se nových médií a částečně také mediální výchovy realizovala 

společnost Seznam.cz v roce 2012 a 2013.5 Za použití metody skupinových rozhovorů s žáky 

4. a 8. tříd a on-line dotazování, do kterého se zapojilo více než 200 učitelů a 3500 žáků 5. - 9. 

tříd, společnost zkoumala, co si děti odnášejí z hodin informatiky a jaké jsou jejich vzorce 

užívání internetu. Výzkum ukázal, že školy jsou dobře vybavené pro hodiny informatiky (jejíž 

součástí může být právě mediální výchova). Nejvíce se naučí děti v 5. a 6. třídě, kde je výuka 

informatiky povinná, na některých školách je pak povinná až do 9. třídy, na některých je 

zařazena jako volitelný předmět. Děti se učí především základní práci s internetem a 

vyhledavači, základem je software a hardware, velký prostor je věnován také bezpečnosti na 

internetu. Děti hodnotí hodiny informatiky převážně jako přínosné. Jedním z témat byla také 

bezpečnost na internetu. V této části výzkumu společnost zkoumala, jaké podklady používají 

učitelé pro výuku. Ukázalo se, že učitelé používají především internetové zdroje, kterých je 

v dnešní době k dispozici hodně. 31% dotazovaných uvedlo, že k výuce používá filmy Seznam 

se bezpečně. (Jaké jsou internetové děti 1, 2014) Druhá výzkumná zpráva prezentuje výsledky 

výzkumu návyků dětí v používání internetu. Dle šetření děti tráví u internetu více času, čím 

jsou starší. Nejčastěji používají stolní počítač, dále notebook a mobilní telefon. Hlavním 

důvodem pro připojování k internetu bývá zábava a komunikace s přáteli. Děti si nejčastěji 

pouštějí videa, poslouchají hudbu, hrají on-line hry a celkem 82% dotazovaných dětí má profil 

na sociální síti. (Jaké jsou internetové děti 2, 2014) 

 V rámci Evropské unie vznikají neustále nové výzkumy mediální gramotnosti, vzorců 

užívání médií nových i tradičních, u dětí i dospělých, bezpečnosti dětí apod. Mnohé výzkumy 

                                                 
5Jaké jsou internetové děti 1: Co si odnesou z hodin informatiky?. In: Seznam - Výzkumník [online]. 2014 [cit. 

2014-05-05]. Dostupné z: http://vyzkumnik.seznam.cz/news_items/46?from=index 
Jaké jsou internetové děti 2: Návyky nejmladších uživatelů na internetu. In: Seznam - Výzkumník [online]. 2014 
[cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://vyzkumnik.seznam.cz/news_items/48?from=index 
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vede Sonia Livingstone, profesorka na katedře médií a komunikace na London School of 

Economy and Political Science a vedoucí projektu EU Kids Online.6  

 Síť EU Kids Online působí v 33 zemích Evropské unie a je do ní zapojena i Česká 

republika. V letech 2009-2011 realizovala rozsáhlý výzkum EU Kids Online II zaměřený na 

online rizika. Šetření bylo provedeno v 25 zemích EU, zapojilo se přes 25000 dětí ve věku 9 - 

16 let. Dílčí výsledky pro Českou republiku ukázaly, že české děti jsou nadprůměrně digitálně 

vzdělané a 75% dětí se k internetu připojuje každý den. Zároveň se ale dvakrát častěji, než je 

evropský průměr, seznamují na internetu a 29% dětí má zkušenost se sledováním pornografie 

na internetu. Závěr výzkumné zprávy říká, že vzhledem k nadprůměrnému užívání digitálních 

médií jsou děti v České republice současně vystaveny větším rizikům.7  

 

  

                                                 
6Professor Sonia Livingstone. London School of Economics [online]. 2014 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: 
http://www.lse.ac.uk/media@lse/whoswho/academicstaff/sonialivingstone/sonialivingstone.aspx 
7 EU Kids Online: Klíčová zjištění. In: London School of Economy [online]. 2010 [cit. 2014-05-05]. Dostupné 
z:http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-
11)/EUKidsExecSummary/CzechExecSum.pdf 
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4. Výsledky výzkumu 

 Při vyhodnocování výsledků výzkumu nastalo mnoho rozdílných situací. Zatímco 

v některých případech byly odpovědi jak v dotaznících, tak v rozhovorech téměř jednohlasné, 

našly se otázky, které vyvolávaly rozporuplné reakce respondentů. Všechny významné a 

zajímavé výsledky jednotlivých fází výzkumu jsou obsahem této kapitoly. Na závěr dojde 

k propojení výsledků kvantitativní a kvalitativní analýzy. 

 

4.1 Výsledky dotazníkového šetření  

 V rámci výzkumu proběhla dvě dotazníková šetření. První fáze se týkala žáků a jejich 

postojů vůči novým médiím. Druhá fáze byla zaměřena na učitele a jejich metody začlenění 

nových médií do výuky mediální výchovy. Výsledky dotazníkových šetření budou 

v následujících podkapitolách rozebrány nejprve samostatně, poté budou porovnány. 

 

4.1.1 Dotazníkové šetření mezi žáky 9. tříd ZŠ 

 Šetření mezi žáky 9. tříd základních škol potvrdilo výsledky některých z předchozích 

výzkumů. První otázka ukázala, že jsou děti ve valné většině schopné označit nová média, ať 

už je to na základě znalosti termínu nebo na základě intuice. Hypotéza č. 1 tohoto šetření (Děti 

nevědí, co se řadí mezi nová média.) tedy byla vyvrácena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televize 65 

Rádio 10 

Tisk 9 

Počítačové hry 61 

On-line zpravodajství 205 

Internet 248 

Sociální sítě 155 

Mobilní aplikace 227 

E-mail 72 

Graf 1: Co patří mezi nová média?  
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Všechny děti, které se výzkumu zúčastnily, používají internet. Vyplynulo to z otázky 

„Jak často používáte internet?“, kde možnost „Vůbec“ nikdo neoznačil. 89% dětí se k internetu 

připojuje každý den. Jendou za týden a méně se k internetu připojují pouhá 3% dotazovaných. 

 

 

 

 

 

Děti se také ukázaly jako zdatní uživatelé různých typů nových médií. Nejvíce dětí 

používá YouTube, na druhém místě je Facebook, většina dětí také používá Skype, Wikipedii a 

mobilní aplikace. Na druhém konci žebříčku sestaveného z nabízených odpovědí stojí ICQ, 

blogy a Twitter. Překvapivý je dle mého názoru počet respondentů, kteří označili Google+. 

Mám dojem, že mohlo u dětí dojít k záměně s vyhledavačem Google. 

 

 

 

0 100 200 300

E-mail

Skype

ICQ

Facebook

Wikipedia

YouTube

Twitter

Google+

Počítačové hry

Mobilní aplikace

Blogy

On-line zpravodajství

Každý den 248 89% 

3-4x týdně 23 8% 
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Méně 5 2% 

Vůbec 0 0% 

E-mail 203 

Skype 228 

ICQ 28 

Facebook 262 

Wikipedia 223 

YouTube 274 

Twitter 70 

Google+ 174 

Počítačové hry 172 

Mobilní aplikace 217 

Blogy 41 

On-line zpravodajství 97 

Graf 2: Jak často používáte internet?  
 

Graf 3: Která z následujících médií používáte? 
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Méně pestré už jsou ale odpovědi k otázce, o kterých nových médiích se děti učí ve 

škole. Děti v odpovědích označovaly nejčastěji internet, Google, Seznam, dále e-mail a na 

podobné úrovni pak jsou Wikipedie a Facebook.  

 

 

 

Hypotéza č. 7 k tomuto šetření byla plně potvrzena, neboť děti skutečně tráví nejvíce 

času u internetu (85%). Televizi jako dominantní médium uvádí 13% děti, zbývající 2 % uvedla 

tisk nebo rozhlas. 

 

 

 

Naproti tomu ale u sledování zpravodajství stále převládá televize. Zprávy v televizi 

sleduje 50% dětí, na internetu 39% a 8% odpovědělo, že zprávy vůbec nesleduje.  

Internet 246 

E-mail 98 
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120 
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Blogy 4 

Televize 36 13% 
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Internet 238 85% 

Tisk 4 1% 

Graf 4: O kterých z následujících médií se učíte / jste se učili ve škole? 
 

Graf 5: U kterého z následujících médií trávíte nejvíce času? 
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Nejčastější důvod pro trávení času on-line je komunikace s přáteli. Na téměř stejné 

úrovni je škola a zábava. Zajímavé je, že používání e-mailu není u dětí úplně časté. Každý den 

se na e-mail dívá jen 11% dětí. E-mail používají kvůli škole (182 respondentů), 35 respondentů 

označilo také možnost „Jiné“, kam 30 z nich napsalo „potvrzení registrací/ on-line hry“ apod. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Velkým tématem dotazníků bylo užívání Facebooku. 97% dotazovaných má účet na 

Facebooku, 76% se na Facebook připojuje každý den. Hlavním důvodem užívání Facebooku je 

komunikace s přáteli, poměrně vyrovnané pak je sledování zájmových stránek a sdílení 

fotografií a videí. V oblibě příliš není psaní statusů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V televizi  139 50% 

V novinách 3 1% 

Na internetu 108 39% 

V rádiu 7 3% 

Zprávy vůbec nesleduji 22 8% 

Komunikace s přáteli 253 

Škola/práce  157 

Zábava 190 

Zpravodajství 56 

Other 8 

Komunikace s přáteli  260 

Sdílení fotografií / videí 117 

Psaní statusů 46 

Sledování zájmových 
stránek 

123 

Poznávání nových lidí 60 

Other 13 

Graf 5: Jaké sledujete nejčastěji zpravodajství? 
 

Graf 6: K jakému účelu používáte nejčastěji internet? 

 
 

Graf 7: K jakému účelu používáte nejčastěji Facebook? 
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Zajímavé je, že 10% respondentů používá Facebook za účelem poznávání nových lidí. 

49% dětí má v přátelích několik lidí, které znají pouze on-line (jsou to přátelé přátel), 17% má 

v přátelích i zcela cizí osoby.  

 

 

 

 

 Nejvíce různorodý je graf, který ukazuje, jak často si děti kontrolují nastavení soukromí 

na Facebooku. 29% respondentů odpovědělo, že nastavení kontrolují každý měsíc, 8% každý 

týden a další možnosti jsou vyrovnané. Méně než jednou za půl roku a vůbec nekontroluje 

nastavení soukromí dohromady 32% dotazovaných. To je poměrně vysoké číslo, zvláště když 

uvážíme veškerá rizika, která jsou se špatně zabezpečenými profily spojená. Současné výchozí 

nastavení soukromí na Facebooku funguje tak, že všechny příspěvky jsou veřejné. Toto 

nastavení je proto třeba upravovat a kontrolovat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jedna z otázek týkajících se Facebooku se zajímala také o reklamu. Výsledky u této 

otázky potvrzují další z hypotéz. Hypotéza č. 3 říká, že děti nevnímají online reklamy (např. na 

Facebooku). Ukázalo se, že 62% dětí reklamu na Facebooku nevnímá, nevadí jim, a 7% zastává 

názor, že reklama na Facebooku vůbec není. Nicméně je zde 31% těch, kterým reklama na 

Facebooku přijde přehnaná. 

Pouze lidi, které znám osobně. 88 33% 

V přátelích mám i několik lidí, 
které znám jen online. 

131 49% 

V přátelích mám i několik lidí, 
které vůbec neznám. 

45 17% 

Většinu svých přátel na 
Facebooku jsem nikdy 
neviděl/a. 

4 1% 

Každý týden 21 8% 

Každý měsíc 77 29% 

1x za 3 měsíce 51 19% 

1x za půl roku 34 13% 

Méně 44 16% 

Vůbec 42 16% 

Graf 8: Koho máte v přátelích na Facebooku? 

 
 

Graf 9: Jak často kontrolujete nastavení soukromí na Facebooku? 
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Otázka na význam obecného zabezpečení hesel a soukromí na internetu dopadla zcela 

jednoznačně. 98% respondentů považuje zabezpečení za velmi důležité a důležité. Zbylá 2% 

považují zabezpečení za nedůležité nebo se o to nezajímají. Tento výsledek je poněkud 

zarážející, když si jej spojíme s dalšími výsledky. Děti sdělily, že na svém profilu mají uvedeno 

celé jméno, na stejné úrovni jsou fotografie, dále je e-mailová adresa a místo bydliště. 53 

respondentů uvádí na svém profilu také telefonní číslo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propojením několika výsledků dojdeme k paradoxu, že přestože téměř všechny děti 

považují zabezpečení za důležité, většina má v přátelích cizí osoby, kterým tímto umožňuje 

přístup k soukromým informacím. Zároveň ale 78% respondentů vyjádřilo souhlas s tvrzením 

„Je nebezpečné o sobě psát informace na internet.“ (47% spíše souhlasí, 31% zcela souhlasí) a 

68% respondentů souhlasí s tím, že je Facebook dobrý pro seznamování s novými lidmi (49% 

spíše souhlasí, 19% zcela souhlasí). Hypotézu č. 2 (Děti si nejsou vědomé nebezpečí 

pramenícího z odhalování soukromí na internetu.) proto nelze potvrdit ani vyvrátit. Přímé 

otázky na zabezpečení a rizika jasně říkají, že si děti nebezpečí uvědomují, nicméně jejich 

chování na internetu tomu spíše neodpovídá.  

Při detailní analýze výsledků dojdeme k tomu, že 10% respondentů (29 dětí) má na svém 

profilu uvedené telefonní číslo a zároveň má v přátelích i lidi, které nezná osobně. 12 z těchto 

Vadí mi, je jí tam moc 84 31% 

Nevadí mi, nevnímám ji. 168 62% 

Reklama na Facebooku 
vůbec není. 

18 7% 

Pravé jméno 242 

Přezdívku 78 

E-mailovou adresu 174 

Telefonní číslo 53 

Adresu domů 7 

Město, kde bydlím 131 

Fotografie (sebe, svých 
přátel, rodiny apod.) 

223 

Graf 10: Jak vnímáte reklamu na Facebooku? 
 
 

Graf 11: Které informace máte uvedené na svém profilu na Facebooku? 
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respondentů nepovažuje za nebezpečné dávat informace o sobě na internet a téměř všichni (27 

dětí) si myslí, že Facebook je dobrý k poznávání nových lidí. 7 dětí navíc na svém profilu uvádí 

i adresu domů. 

 Z hlediska vyhledávání informací se 89% respondentů shodlo na tom, že internetové 

vyhledavače jsou dobrým pomocníkem při plnění domácích úkolů. Wikipedii plně důvěřuje 

23% respondentů, většina dětí Wikipedii příliš nedůvěřuje, ale informace zde nalezené používá 

(56%), a 19% si informace zjištěné na Wikipedii ověřuje ještě jinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřování informací obecně je oblast, kde jsou názory opět poměrně vyrovnané. 

S tvrzením „Informaci získanou na internetu není třeba dále ověřovat.“ souhlasí 40% dětí (6% 

zcela souhlasí, 34% spíše souhlasí), zbylých 60% nesouhlasí (7% vůbec nesouhlasí, 53% spíše 

nesouhlasí). Hypotéza č. 4 (Děti mají dojem, že informace získané na internetu není třeba dále 

ověřovat.) je tedy tímto výsledkem vyvrácena. 

 Další větší skupina otázek se týkala školy a vyučování. Respondenti potvrdili hypotézu 

č. 5 (Děti mají dojem, že se v nových technologiích orientují lépe než učitelé.). 74% dětí 

souhlasí s tvrzením, že učitelé rozumí nových technologiím méně než žáci (33% zcela souhlasí, 

41% spíše souhlasí).  

 

 

 

 

 

 

Potvrzena byla také hypotéza č. 6: Děti mají dojem, že se ve škole nedozvídají nové 

informace z oblasti nových technologií. S tvrzením, že se děti ve škole dozvídají nové 

informace z oblasti nových technologií, souhlasí pouze 30% dětí (5% zcela souhlasí, 25% spíše 

souhlasí).  

Naprosto jim důvěřuji. 63 23% 

Úplně jim nedůvěřuji, ale 
používám je. 

157 56% 

Používám je, ale ověřuji je 
ještě jinde. 

53 19% 

Wikipedii vůbec 
nepoužívám. 

6 2% 

Vůbec nesouhlasím 22 8% 

Spíše nesouhlasím 51 18% 

Spíše souhlasím 113 41% 

Zcela souhlasím 93 33% 

Graf 12: Důvěřujete informacím nalezeným na Wikipedii? 
 
 

Graf 13: Učitelé rozumí novým technologiím méně než žáci. 
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68% respondentů vypovědělo, že by se o nových technologiích (internet, Facebook, 

sociální sítě) rádi ve škole dozvídali více, a 76% respondentů by rádo získávalo nové dovednosti 

formou praxe. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dvě otázky v dotazníku se týkaly kyberšikany. 89% dětí považuje kyberšikanu za 

závažný problém, o kterém by se mělo hodně mluvit. O kyberšikaně se děti poprvé doslechnou 

nejčastěji od učitelů ve škole (66%), na druhém místě je s 21% televize. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vůbec nesouhlasím 49 18% 

Spíše nesouhlasím 147 53% 

Spíše souhlasím 69 25% 

Zcela souhlasím 14 5% 

Vůbec nesouhlasím 18 6% 

Spíše nesouhlasím 49 18% 

Spíše souhlasím 139 50% 

Zcela souhlasím 73 26% 

Z televize 59 21% 

Z rádia 3 1% 

Z internetového zpravodajství 12 4% 

Od spolužáků, kamarádů 10 4% 

Od učitelů ve škole 185 66% 

Sám jsem byl obětí kyberšikany 2 1% 

Nevím, co je kyberšikna / nikdy 
jsem o ní neslyšel/a 

8 3% 

Graf 14: Ve škole se dozvídám nové informace z oblasti nových technologií 

(internet, sociální sítě apod.). 
 

 
 

Graf 15: Líbilo by se mi mít v rámci mediální výchovy nějakou praxi (vydávat školní 

časopis, psát si blog, vytvořit webové stránky apod.). 

 

 
 

Graf 16: Odkud jste se poprvé doslechl/a o kyberšikaně? 
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Na závěr byly dětem položeny otevřené otázky ohledně jejich oblíbených webových 

stránek a aplikací. Jako oblíbenou webovou stránku děti nejčastěji uvádějí Facebook, YouTube, 

Instagram, stejná je situace u nejnavštěvovanějších stránek. Blogy nejsou příliš oblíbeným 

médiem školáků. Většina dětí oblíbený blog vůbec nevyplnila a v dotaznících, kde byla tato 

informace vyplněna, převažují dvě skupiny. Jednou z nich jsou módní blogy a druhou zájmové 

blogy (sport, rybolov, kulturistika). Pestré byly odpovědi u nejoblíbenějších mobilních aplikací. 

I zde ale převládá Facebook. 

Obrázek 1: Nejoblíbenější webové stránky respondentů 

Obrázek 2: Nejoblíbenější mobilní aplikace respondentů 

 

  



51 

 

4.1.2 Dotazníkové šetření mezi učiteli 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 28 učitelů ze základních škol v Ústeckém a 

Středočeském kraji. Převážně se jednalo o menší a středně velké školy. 

 

 

 

  

První část dotazníku se týkala obecného pojetí mediální výchovy jako samostatného či 

průřezového tématu. Pouze v jednom případě je mediální výchova vyučována jako samostatný 

předmět s dotací jedné hodiny za týden. Jde o jednu ze dvou velkých škol nad 400 žáků, které 

se šetření zúčastnily. Na ostatních školách je mediální výchova zařazena jako průřezové téma 

a je vyučována v rámci českého jazyka, informatiky, občanské výchovy, výtvarné výchovy, 

zeměpisu a projektových dnů. Je zajímavé, jak je vyrovnané řazení mediální výchovy do hodin 

českého jazyka a informatiky.  

 

 

 

 

Méně než 100 žáků 1 4% 

101-200 žáků 11 39% 

201-300 žáků 13 46% 

301-400 žáků 1 4% 

Více než 400 žáků 2 7% 

Český jazyk 25 

Občanská výchova 20 

Informatika 26 

Výtvarná výchova 4 

Other 2 

Graf 17: Kolik žáků navštěvuje Vaši školu? 
 
 

 

 
 

Graf 18: V případě, že je mediální výchova vyučována jako průřezové téma, do 

jakých předmětů je řazena? 
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 Učitelé, kteří vyučují mediální výchovu jako průřezové téma, byli tázáni, zda by 

souhlasili se zařazením mediální výchovy jako samostatného předmětu. Proti bylo 67% učitelů 

(48% odpovědělo „spíš ne“, 19% odpovědělo „určitě ne“). Nejčastěji svůj nesouhlas učitelé 

odůvodňují tím, že je tento způsob výuky dostačující, muselo by se ubírat časových dotací u 

jiných předmětů, komplexní výuka je lepší, při zařazení do jiných předmětů je zaručena 

odbornost výuky. Respondenti, kteří by byli pro zařazení samostatného předmětu mediální 

výchova (22% označilo „spíše ano“, 11% odpovědělo „určitě ano“), svou odpověď zdůvodňují 

potřebou více prostoru pro mediální výchovu, neboť ji považují za důležitou a jde o téma, které 

žáky zajímá. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obecně tedy platí, že většina učitelů považuje prostor pro mediální výchovu za 

dostatečný (68%). 32% respondentů považuje prostor pro mediální výchovu za malý (21%) 

nebo nedostatečný (11%). Tímto se potvrdila hypotéza č. 1: Učitelé považují prostor pro 

mediální výchovu za dostatečný. 

 

 

 

 V další části dotazníku byli učitelé dotazováni na vybavení, které mají ve škole 

k dispozici a které v hodinách mediální výchovy používají. Všichni učitelé mají k dispozici 

stolní počítače a internet. Hodně vysoko se umístily také notebooky a tradiční média (televize, 

rádio, tisk). Tablet má k dispozici sedm učitelů a smartphone pouze dva. Jeden z respondentů 

označil možnost „Jiné“, kam doplnil interaktivní tabuli. 

Určitě ano 3 11% 

Spíše ano 6 22% 

Spíše ne 13 48% 

Určitě ne 5 19% 

Nedostatečný 3 11% 

Malý 6 21% 

Dostatečný 19 68% 

Příliš velký  0 0% 

Graf 19: V případě, že je mediální výchova vyučována jako průřezové téma, 

souhlasil/a byste se zařazením mediální výchovy jako samostatného předmětu? 
 

 

 
 

 

 
 

Graf 20: Prostor pro mediální výchovu v rozvrhu považuji za ... 
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Je zajímavé, že přestože téměř všichni učitelé mají k dispozici tradiční média, k výuce 

mediální výchovy je používá minimum z nich. Všichni ale používají internet a to buď na 

stolních počítačích, nebo na noteboocích. 

¨ 

 

 

Na otázku, zda jsou nějaké pomůcky, které učitelům ve vybavení pro výuku mediální 

výchovy chybí, odpovědělo pouze 8 respondentů. 4 respondenti by ocenili tablety (v jednom 

případě „tablety pro celou třídu“), 2 respondenti by chtěli tablety a smartphone, jednou se 

objevila odpověď „televize“ a jeden respondent by chtěl hlasovátka k interaktivní tabuli. Na 

Televize 25 

Rádio 25 

Tisk 20 

Stolní počítač 28 

Notebook 25 

Tablet 7 

Internet 28 

Smartphone 2 

Other 1 

Televize 6 

Rádio 5 

Tisk 8 

Stolní počítač 26 

Notebook 22 

Tablet 5 

Internet 28 

Smartphone 1 

Other 1 

Graf 21: Která zařízení máte ve škole k dispozici pro výuku? 
 

 

 
 

 

 
 

Graf 22: Která zařízení ve výuce mediální výchovy využíváte? 
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základě předchozích odpovědí můžeme za potvrzenou považovat i hypotézu č. 2: Školy mají 

dostatečné vybavení pro výuku mediální výchovy a tématu nových médií. 

Učitelé odpovídali také na dvě otázky týkající se kyberšikany. Zkušenost s kyberšikanou 

má 82% respondentů. Kyberšikanu na škole neřešilo pouze 18% respondentů. Potvrdila se tedy 

také hypotéza č. 3: Na většině škol mají zkušenost s kyberšikanou. Jako prevenci před 

kyberšikanou na školách nejčastěji používají debaty o kyberšikaně s žáky, dále přednášky o 

kyberšikaně, zákaz používání nových médií ve škole mimo výuku a exemplární tresty.  

 

 

 Pokud jde o složení hodin mediální výchovy s důrazem na nová média, seznamují 

učitelé žáky nejčastěji s internetem. Dalo by se říci, že internet používají v hodinách mediální 

výchovy všichni. V šetření se objevil jeden respondent, který neoznačil internet jako jedno 

z médií, o nichž vyučuje, a označil pouze Skype. Skype celkem označilo 12 respondentů. 26 

respondentů seznamuje děti s e-mailem a 9 respondentů také s mobilními aplikacemi.  

 

 

 

 

Žádné 0 

Exemplární tresty 10 

Zákaz používání nových 
médií (mobilní telefon, 
počítač, tablet) mimo výuku 

13 

Přednášky o kyberšikaně 14 

Debaty o kyberšikaně 
s žáky 

26 

Other 0 

Internet 27 

E-mail 26 

Skype 12 

ICQ 6 

Počítačové hry 5 

Mobilní aplikace 9 

Blogy 3 

Other 0 

Graf 23: Jaké preventivní kroky proti kyberšikaně podnikáte? 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Graf 24: Se kterými z uvedených médií děti seznamujete v hodinách mediální 

výchovy? 
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 Z hlediska webových serverů, o kterých se děti ve škole učí, vedou vyhledavače Google 

a Seznam. Dále je oblíbená Wikipedia, YouTube, zpravodajské servery a Facebook. Na konci 

žebříčku pak stojí sociální sítě jako Twitter a Google+ a blogy. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Další část dotazníku se týkala způsobu zařazování nových médií do výuky mediální 

výchovy. Respondentům byly nabídnuty čtyři perspektivy, z jakých mohou nová média žákům 

představovat. Respondenti na škále 1-4, kde 1 = vůbec, 2 = málo, 3 = přiměřeně a 4 = často, 

označovali, jak často tyto perspektivy používají. Na závěr této části dotazníku byla k dispozici 

ještě možnost „Jiné“, kam měli respondenti možnost napsat vlastní přístupy, jež používají. 

Nikdo z respondentů ale toto pole nevyplnil. Nejvíce se učitelé v hodinách mediální výchovy 

zabývají novými médii jako zdrojem informací. Možnost „často“ označilo v tomto případě 17 

respondentů. Na pozitivní straně škály se drží 86% respondentů. 

 

 

 

 

  

Google 26 

Seznam 26 

Facebook 14 

Wikipedia 25 

YouTube 17 

Twitter 2 

Google+ 7 

Zpravodajské servery 16 

Blogy 3 

Other 0 

1 (vůbec) 0 0% 

2 (málo) 4 14% 

3 (přiměřeně) 7 25% 

4 (často) 17 61% 

Graf 25: Se kterými webovými servery v hodinách mediální výchovy děti 

seznamujete? 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Graf 26: Z jakých perspektiv probíráte s žáky nová média? - Využití jako zdroj 

informací (pro vypracovávání domácích úkolů, seminárních prací apod.) 
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Častěji probírají učitelé s žáky také nová média z hlediska bezpečnosti, i když zde už 

výsledky nejsou tak jednoznačné jako u předchozí otázky. Vyrovnané jsou body na pozitivní 

straně škály, které mají dohromady 82%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mnohem více roztříštěné jsou výsledky u přístupu, který byl v dotazníku označen „Jak 

se co dělá (internetové zpravodajství, webové stránky apod.)“. Většina respondentů označila 

negativní body škály (celkem 19 respondentů, 78%). 

 

 

 Zcela jednoznačně v negativních číslech se pohybuje perspektiva financování nových 

médií. Vůbec se této problematice nevěnuje 46% respondentů. Často se financování nových 

médií nevěnuje nikdo a přiměřeně pouze 14% respondentů. 

 

  

 

 

1 (vůbec) 1 4% 

2 (málo) 4 14% 

3 (přiměřeně) 13 46% 

4 (často) 10 36% 

1 (vůbec) 8 29% 

2 (málo) 11 39% 

3 (přiměřeně) 6 21% 

4 (často) 3 11% 

1 (vůbec) 13 46% 

2 (málo) 11 39% 

3 (přiměřeně) 4 14% 

4 (často) 0 0% 

Graf 27: Z jakých perspektiv probíráte s žáky nová média? - Bezpečnost (nastavení 

soukromí, hesel) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Graf 28: Z jakých perspektiv probíráte s žáky nová média? - „Jak se co dělá“ 

(internetové zpravodajství, webové stránky apod.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Graf 29: Z jakých perspektiv probíráte s žáky nová média? - Financování nových 

médií (příjmy z reklamy) 
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 Z hlediska nácviku praktických dovedností v souvislosti s novými médií, používají 

téměř všichni učitelé vyhledávání hesel a informací pomocí vyhledavačů a také založení a 

používání e-mailu. Ve 13 případech označili respondenti také možnost „Tvorba webových 

stránek“.  Jeden respondent označil možnost „Jiné“, kde uvedl projekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následující části dotazníku učitelé označovali míru svého souhlasu či nesouhlasu u 

jednotlivých tvrzení. Na základě těchto tvrzení bylo zjištěno, že většina učitelů má dojem, že 

se žáci v hodinách mediální výchovy dozvídají dostatek informací o nových médiích. Negativně 

se k tomuto tvrzení vyjádřilo 40% respondentů.  

 

 

 

 

Téměř všichni respondenti považují za důležité, aby se žáci seznamovali s principy 

fungování nových médií. Nesouhlasně odpověděl pouze 1 respondent. Zajímavé je, že šlo o 

učitele ze školy, kde je mediální výchova v rozvrhu zařazena jako samostatný předmět. 

 

 

Založení a používání e-mailu 25 

Tvorba webových stránek 13 

Vyhledávání hesel a informací  26 

Založení blogu, psaní příspěvků 0 

Other 1 

Vůbec nesouhlasím 1 4% 

Spíše nesouhlasím 10 36% 

Spíše souhlasím 14 50% 

Zcela souhlasím 3 11% 

Vůbec nesouhlasím 0 0% 

Spíše nesouhlasím 1 4% 

Spíše souhlasím 20 71% 

Zcela souhlasím 7 25% 

Graf 32: Je důležité, aby se žáci seznamovali s principy fungování nových médií. 

Graf 31: Žáci se v hodinách mediální výchovy dozvídají o nových médiích dostatek 

informací. 
 

Graf 30: Jakým způsobem probíhá nácvik praktických dovedností žáků v oblasti 

nových médií v mediální výchově? 
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 Další otázky ukázaly, že učitelé žákům příliš nevěří, co se týče znalosti rizik, která 

přináší používání nových médií. 96% respondentů považuje internetové vyhledavače za dobrý 

nástroj pro získávání informací. Pouze 40% si ale myslí, že jsou žáci na konci 9. třídy schopni 

rozpoznat rizika získávání informací na internetu. 

 

 

 

 

61% respondentů si také myslí, že si žáci nejsou vědomí nebezpečí, jaké jim hrozí při 

odhalování soukromí na internetu. Tímto se potvrdila hypotéza č. 6: Učitelé mají dojem, že si 

žáci neuvědomují nebezpečí odhalování soukromí na internetu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

V souvislosti s bezpečností se k tvrzení „Žáci by se ve škole měli dozvídat o možnostech 

ochrany soukromí (hesla, zabezpečení).“ vyjádřili všichni respondenti souhlasně (29% spíše 

souhlasím, 71% zcela souhlasím). Prevenci před odhalováním soukromí na internetu však 

připisují spíše rodině. S tvrzením, že tento typ prevence je záležitostí spíše rodičů, souhlasí 71% 

respondentů (46% spíše souhlasí, 25% zcela souhlasí).   

Vůbec nesouhlasím 4 14% 

Spíše nesouhlasím 13 46% 

Spíše souhlasím 10 36% 

Zcela souhlasím 1 4% 

Vůbec nesouhlasím 2 7% 

Spíše nesouhlasím 15 54% 

Spíše souhlasím 7 25% 

Zcela souhlasím 4 14% 

Vůbec nesouhlasím 1 4% 

Spíše nesouhlasím 7 25% 

Spíše souhlasím 13 46% 

Zcela souhlasím 7 25% 

Graf 34: Žáci si jsou vědomí nebezpečí, jaké jim hrozí při odhalování soukromí 

na internetu. 
 

Graf 35: Prevence před odhalováním soukromí na internetu je především záležitostí 

rodičů. 
 
 

Graf 33: Žáci na konci 9. třídy jsou schopni rozpoznat rizika získávání 

informací na internetu. 
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 K obrácenému tvrzení „Prevence před odhalováním soukromí na internetu je především 

záležitostí školy.“ se souhlasně vyjádřilo 39% respondentů (7% zcela souhlasí, 32% spíše 

souhlasí) a nesouhlas projevilo 61% respondentů (11% vůbec nesouhlasí, 50% spíše 

nesouhlasí).  

 

 

 

Na základě těchto dvou tvrzení lze potvrdit i hypotézu č. 5: Učitelé zastávají názor, že 

prevence před odhalování soukromí dětí na internetu je především záležitostí rodičů. 

Učitelé se také domnívají, že by děti neměly mít mobilní telefon od 1. třídy. K tvrzení 

„Žáci by měli vlastnit mobilní telefon od 1. třídy ZŠ.“ se nesouhlasně vyjádřili všichni 

respondenti (39% vůbec nesouhlasí, 61% spíše nesouhlasí).  Názor na to, zda by se měly děti 

učit zacházet s internetem od 1. třídy, mají učitelé také celkem jednoznačný. 93% respondentů 

je proti, pouze 7 % označilo odpověď „zcela souhlasím“. 

 

 

 

 Pokud jde o znalosti učitelů z oblasti nových médií, snaží se většina učitelů dle svých 

slov sledovat nové trendy v nových médiích. S tvrzením „Snažím se sledovat nové trendy 

v oblasti nových médií.“ spíše nesouhlasí pouze 3 respondenti (11%), spíše souhlasí 68% a 

zcela souhlasí 21%. 

  

 

Vůbec nesouhlasím 3 11% 

Spíše nesouhlasím 14 50% 

Spíše souhlasím 9 32% 

Zcela souhlasím 2 7% 

Vůbec nesouhlasím 13 46,5% 

Spíše nesouhlasím 13 46,5% 

Spíše souhlasím 0 0% 

Zcela souhlasím 2 7% 

Vůbec nesouhlasím 0 0% 

Spíše nesouhlasím 3 11% 

Spíše souhlasím 19 68% 

Zcela souhlasím 6 21% 

Graf 36: Prevence před odhalováním soukromí na internetu je především záležitostí 

školy 

 

 
 

Graf 37: Žáci by se měli učit pracovat s internetem od 1. třídy ZŠ. 
 

 

 
 

Graf 38: Snažím se sledovat nové trendy v oblasti nových médií. 
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 Vzhledem k tomu, že se respondenti snaží držet krok s trendy v oblasti nových médií, 

nemají zřejmě proto dojem, že by žáci o nových médiích věděli více než oni. K tvrzení „Žáci 

mají v oblasti nových médií lepší znalosti než já.“ se většina respondentů vyjádřila nesouhlasně. 

Tímto byla tedy vyvrácena hypotéza č. 4: Učitelé mají dojem, že novým technologiím rozumí 

méně než žáci. Výsledek je ale poměrně vyrovnaný. Nesouhlasně se vyjádřilo 57% respondentů 

(7% vůbec nesouhlasí, 50% spíše nesouhlasí), s tvrzením souhlasí 43% respondentů (4% zcela 

souhlasí, 39% spíše souhlasí). 

  

 

 Na úplný závěr byly učitelům položeny dvě otázky týkající se jejich návyků v používání 

nových médií. Většina učitelů tráví nejvíce času u internetu (68%), na druhém místě je televize 

(32%). Všichni respondenti používají e-mail, téměř všichni používají Wikipedii, vysoko je také 

Skype, YouTube, ICQ, Facebook a mobilní aplikace. 19 respondentů označilo také možnost 

„Jiné“, nicméně k ní nic nedoplnili (až na jednu výjimku, kde respondent doplnil iPad a 

MacBook).  

 

Vůbec nesouhlasím 2 7% 

Spíše nesouhlasím 14 50% 

Spíše souhlasím 11 39% 

Zcela souhlasím 1 4% 

E-mail 28 

Skype 23 

ICQ 17 

Wikipedia 26 

Facebook 17 

YouTube 19 

Twitter 1 

Google+ 9 

Počítačové hry 7 

Mobilní aplikace 15 

Other 19 

Graf 39: Žáci mají v oblasti nových médií lepší znalosti než já. 
 

 

 
 

Graf 40: Která z uvedených zařízení sám/sama používáte? 
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4.1.3 Syntéza výsledků dotazníkových šetření 

 Dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli ukázalo, jak žáci devátých tříd přistupují 

k novým médiím a také jak k nim přistupují učitelé v hodinách mediální výchovy. V tuto chvíli 

je vhodné podívat se na styčné body obou fází výzkumu a pokusit se je porovnat. Přestože 

šetření probíhala na odlišných vzorcích, mohou být některá data porovnatelná a srovnání 

vypovídající. 

 Učitelé i žáci byli tázáni na to, která nová média sami užívají. Z pohledu dětí je 

nejnavštěvovanější YouTube a Facebook. Tyto servery označilo také přibližně 60% učitelů. 

Naproti tomu e-mail používají všichni učitelé, ale děti méně (73% respondentů jej označilo 

v otázce č. 2, nicméně v otázce č. 7 označila pouze 4% respondentů, že e-mail vůbec 

nepoužívají). Wikipedia, která se u dětí jeví jako velmi oblíbená stránka (u otázky č. 2 ji 

označilo 80% respondentů, na základě otázky č. 18 na ni vůbec nechodí pouze 2% 

respondentů), je oblíbená také u učitelů (93%). Skype je u obou skupin stejně oblíbený. Rozdíly 

jsou pak v dalších sociálních sítích (Twitter, Google+). Děti je využívají více. Komunikační 

program ICQ se naopak těší oblíbenosti u učitelů (61% učitelů, 16% dětí). Největší rozdíl je ale 

v používání mobilních aplikací. Zatímco děti v 78% případů mobilní aplikace používají, u 

učitelů je to jen 25%. Učitelé se oproti dětem na internetu drží spíše „tradiční“ formy 

komunikace po e-mailu nebo ICQ, ale postupně odhalují i nové možnosti (Facebook). 

 

  

 

  

 

Velmi se liší pohled žáků na to, co z oblasti nových médií ve škole probírají. 

Jednoznačná je odpověď „internet“, i když ji neoznačily úplně všechny děti (88%). Na druhém 

místě děti označily vyhledavače Google (70%) a Seznam (59%). E-mail jako téma, které se 

Graf 41: Srovnání - jaká nová média používají děti a jaká učitelé. 
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probírá ve škole, označilo jen 35% respondentů. Wikipedii a Facebook si ze školy pamatuje 

17% žáků a pouhých 5% si vzpomíná, že se ve škole učili také o YouTube. Několik respondentů 

pak označilo ještě Google+, ostatní zmínky byly zanedbatelné. Je zajímavé, že více než 90% 

učitelů označilo, že žáky seznamuje s internetem, e-mailem, vyhledavači Google a Seznam. 

Vysoko je také Wikipedia (89%) a každý druhý učitel seznamuje děti s Facebookem. Za zmínku 

stojí ještě Skype (43%) a mobilní aplikace (32%). Děti se tedy zřejmě ve škole o nových médií 

učí mnohem více, než si uvědomují, pamatují, či než jsou si ochotné připustit. Následující graf 

jasně ukazuje nesoulad mezi tím, co tvrdí děti a učitelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%  dětských respondentů je přesvědčeno o tom, že se ve škole nedozvídají nové 

informace o nových médiích. Děti by měly zájem dozvědět se ve škole o nových médiích více 

a získat praktický nácvik dovedností týkajících se nových médií. Učitelé mají ve většině případů 

dojem, že se děti o nových médiích dozvídají dostatek informací. V hodinách ale z praktického 

hlediska využívají pouze e-mail (založení a používání) a vyhledávání hesel na vyhledavačích. 

46% učitelů řadí do výuky také tvorbu webových stránek. 

 Reklamu na Facebooku děti příliš nevnímají. 31% respondentů reklama na Facebooku 

vadí a 7% respondentů má pocit, že na Facebooku žádná reklama není. Mezery ve znalostech 

o obchodním fungování nových médií pak potvrzují učitelé, kteří téměř nevykládají o 

fungování nových médií a jejich příjmech z reklamy.   

Dále přestože s žáky učitelé probírají poměrně hodně webových stránek a aplikací a 

v hodinách se většina z nich zabývá také bezpečností na internetu, příliš svým žákům nevěří, 

neboť nesouhlasí s tvrzením, že si jsou žáci vědomí nebezpečí, které na ně může nastražit on-

line prostředí. Podle 60% učitelů také nejsou žáci na konci 9. třídy schopni rozpoznat rizika 

Graf 42: Srovnání - o kterých nových médiích děti slyšely ve vyučování a o 

jakých nových médiích učitelé učí v hodinách mediální výchovy. 
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získávání informací na internetu. Děti na druhou stranu považují kyberšikanu, která s tématem 

on-line bezpečnost souvisí, za velmi důležité téma, o kterém by se mělo mluvit. Toto dokazují 

učitelé - na všech školách kromě jedné učitelé případ kyberšikany řešili. 

Nesoulad mezi některými informacemi z dotazníků dětí a učitelů je pravděpodobně 

spojen s tím, že žáci učitelům nevěří. Mají dojem, že se učitelé v nových technologiích 

nevyznají. Učitelé si z větší částí věří (57%), že jsou na tom se znalostmi nových médií lépe 

než žáci, nicméně je tento výsledek poměrně těsný na to, že se 89% učitelů snaží sledovat trendy 

v oblasti nových technologií. 

 

4.2 Analýzy rozhovorů 

 Jako doplňkový výzkum k dotazníkovému šetření byly zvoleny hloubkové rozhovory 

s žáky. Tito žáci se před tím zúčastnili i dotazníkového šetření. Celkem bylo provedeno 12 

rozhovorů (6 chlapců a 6 dívek), každý na jiné škole. Respondenti jsou v následujícím textu 

označeni jako chlapec 1-6 nebo dívka 1-6. Respondenty vybrali třídní učitelé. Vybírali žáky, 

kteří jsou komunikativní a jsou schopní utvořit a prezentovat vlastní názor. Cílem této fáze 

výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem děti vnímají nová média s jejich výhodami i riziky a jak 

vnímají výuku mediální výchovy v souvislosti s novými médii.  

 Přestože výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli hovoří jinak, děti v rozhovorech 

tvrdily, že se o nových médiích téměř neučí. Zmiňují pouze praktické dovednosti jako je 

založení e-mailu, vyhledávání na Googlu, Seznamu a Wikipedii. Pokud jde o teoretické znalosti 

o nových médiích, které získaly ve škole, vzpomněly si na ně děti především u otázek týkajících 

se kyberšikany: „Když jsme byli v osmičce, jedna holka z devítky dala nějakýmu klukovi fotku, 

na který byla skoro nahatá. On to pak dal na internet a byl z toho průšvih. Pan učitel nám pak 

říkal, ať si na tyhle věci dáváme pozor, že nikdy nevíme, co se s našima fotkama může na 

internetu stát.“ (dívka 3), „Říkali nám, že na Googlu se dá najít všechno, i když to smažem, že 

to tam někde zůstane, taky abysme nedávali na Facebook nic, čeho bysme pak mohli litovat.“ 

(chlapec 4) V těchto případech se nicméně nejedná o výuku, ale jde spíše o apely učitelů týkající 

se hlídání soukromí a zabezpečení směrem k žákům. Tři respondenti uvedli, že se ve škole učili 

o sociálních sítích a YouTube. Při přímé otázce na to, zda se děti ve škole učily o sociálních 

sítích jako je Facebook, Twitter nebo Google+, mluvili respondenti pouze o Facebooku: 

odpověď na otázku: „Říkali jste si někdy ve škole něco o sociálních sítích jako je Facebook, 

Twitter, Google+ a tak?“: „Nic moc, akorát o Facebooku se občas bavíme, jakože si máme dát 

pozor, co tam dáváme.“ (chlapec 1) 
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 Na otázku, proč se děti ve škole neučí víc o nových médiích, zaznívá nejčastěji 

odpověď, že to není důležité a není na to ve škole čas. Dále si děti myslí, že na to nestačí učitelé, 

protože novým technologiím nerozumějí: „Já ani nevim, kdo by to u nás ve škole učil, když tu 

nikdo z učitelů ani nemá Facebook. Skoro ani nevědí, co to je,“ (dívka 2). Především chlapci 

jsou v oblasti nových technologií velice sebejistí a mají dojem, že v této oblasti by mohli oni 

učit učitele. „Když máme počítače, bereme pořád nějaký tabulky nebo píšeme něco ve Wordu. 

Když už jsme se dostali na internet, tak akorát něco hledáme na Googlu nebo Wikipedii, nic 

víc. Podle mě toho totiž pan učitel s těma novýma věcma neumí,“ (chlapec 5), „Náš pan učitel 

na informatiku je docela mladej, ale stejně je občas docela mimo, ani neví, co jsou cookies, tak 

se radši o Facebooku nebo YouTubku neučíme. To už bych spíš moh‘ učit já,“ (chlapec 3). 

Zacházení s novými médii je podle některých respondentů spíše intuitivní a není třeba se tím 

zabývat ve škole: „Já teda nevím, co bysme se měli o Facebooku učit, když je tam všechno 

jasný. Je to v češtině, takže tam vložit fotku zvládne každej, si myslim,“ (dívka 1). 

Wikipedii používají všichni respondenti k plnění domácích úkolů. Za největší výhodu 

Wikipedie považují, že se tam dá nalézt všechno. Nevýhody uvádí respondenti různé - některé 

články jsou příliš dlouhé, některé příliš krátké, pět respondentů uvedlo, že na Wikipedii může 

psát kdokoli: „Některý věci tam nemusí být správně, protože to lidi můžou přepisovat“, (dívka 

6). Většina dětí ale používá Wikipedii jako jediný zdroj a informace dále nikde nekontroluje: 

„Nekontroluju, to by zabralo moc času. Těch chyb tam podle mě moc neni, ale říkal nám to pan 

učitel na počítačích, že tam můžou bejt“, (chlapec 1) 

 Všichni respondenti také měli profil na Facebooku, bylo tedy možné se na toto téma 

více zaměřit. Nejdříve byly děti dotazovány na komunikační programy obecně. Většina ale 

ihned zmínila chat na Facebooku, dále si děti vzpomněly na Skype nebo na mobilní aplikace 

pro posílání zpráv. Děti většinou preferují přímou komunikaci, i když vnímají výhody té 

nepřímé, obzvláště v některých situacích: „Určitě radši kecám s holkama ve třídě nebo venku, 

ale některý věci je lepší si spíš psát,“ (dívka 2).  Výhodou je podle respondentů právě ona 

nepřímost. Na zprávy nemusejí odpovídat hned, odpověď si můžou dobře rozmyslet a 

upravovat, než ji odešlou. Když se s někým nechtějí bavit, dělají, že si zprávu ještě nepřečetli: 

„Někdy prostě nemam náladu si s někym psát, tak ho ignoruju a dělám, že jsem nechal zapnutej 

počítač, ale nejsem u něj,“ (chlapec 2). Děti také upozorňují na to, že v rámci nepřímé 

komunikace jsou si v určitých situacích schopné říci mnohem více. Jde především o řešení 

nepříjemných situací a problémů (hádky, rozchody) nebo naopak příjemných starostí 

(zamilovanost): „Když mě někdo naštve, tak se s nim nebavim, ale pak mu třeba na chatu napíšu, 

co mi vadí. Hodně holek to tak dělá. Nebo když se jim líbí nějakej kluk, tak si s nim píšou a 

třeba si na chatu řeknou, že spolu budou chodit,“ (dívka 4), „Do očí bych třeba kamarádce 
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nikdy neřekla, že je blbá, ale napsat to je o dost jednodušší.“ (dívka 3) Děti jsou on-line 

mnohem více otevřené a odvážnější, zároveň jsou ale mnohem zranitelnější. „Jednou se se 

mnou jeden kluk rozešel a pak o mně psal na Facebook hnusný věci, který nebyly vůbec pravda. 

Viděli to úplně všichni. Nechtěla jsem pak chodit do školy,“ (dívka 6), „Napsal jsem kámošovi 

něco ze srandy, ale vůbec to nepochopil. Naštval se, a pak se se mnou tejden nebavil,“ (chlapec 

5). Tím se dostáváme k největší nevýhodě, kterou zmiňuje většina dětí, a tou je nepochopení 

sdělení. Psaný text je příliš plochý, zvláště pokud se jedná o text, jenž by měl být nějak emotivně 

zabarvený. Absence tónu a melodie hlasu, mimiky, gest a očního kontaktu může změnit vyznění 

celého sdělení. Děti si pomáhají emotikony, ale ani těmi není možné vyjádřit vše: „Někdy je 

problém napsat to správně. Jakože nevím, jak to napsat, aby to ten druhej pochopil tak, jak to 

myslím,“ (chlapec 5).  

 Pokud jde o ostatní oblasti Facebooku mimo chat, je mezi dětmi nejoblíbenější vkládání 

fotek a sdílení videí z YouTube. Respondenti sdílejí především vtipná virální videa nebo 

hudební klipy. Vkládání fotek je oblíbené především mezi dívkami. Ty fotí buď sebe samy, 

nebo se fotí ve skupinkách na mobilní telefon nebo webkameru: „Fotíme se navzájem na 

telefon. Třeba si děláme různý účesy, namalujem se, a nebo jen děláme ksichty jen tak pro 

srandu,“ (dívka 6). Fotografie pak ještě upravují vkládáním rámečků nebo různých filtrů. Mají 

pocit, že pak fotografie působí umělecky: „Já si s těma fotkama ráda hraju - různě je upravuju 

na Instagramu. Baví mě to, protože pak ty fotky vypadaj umělecky,“ (dívka 1).  Chlapci se 

vkládání fotek na Facebook nebrání, ale nemají v tom takovou oblibu jako dívky. Někteří 

chlapci a okrajově i dívky považují vkládání selfies (autoportrétů focených na mobilní telefon) 

za trapné: odpověď na otázku, proč nedává své fotky na Facebook: „Přijde mi to trapný. Třeba 

jak tam holky dávaj miliony fotek, jak se fotěj u zrcadla na mobil, to je fakt úchylný,“ (chlapec 

1), „Nechci být jako všichni. Nefotím se na mobil před zrcadlem nebo seshora, aby mi bylo vidět 

do výstřihu. Je to trapný,“ (dívka 5).  

 Dívky si také častěji do přátel přidávají neznámé osoby. Důvodem pro to je, že se chtějí 

seznámit s novými lidmi a mít více přátel: „Mám tam pár lidí, co jsem nikdy neviděla. Když mě 

požádá někdo cizí o přátelství, tak se kouknu, co je zač, a když vypadá zajímavě, tak si ho 

přidám“, (dívka 1). Mít na Facebooku hodně přátel je mezi dívkami otázka prestiže a jde o 

určitý ukazatel popularity: odpověď na otázku, proč si do přátel přidává i cizí osoby: „Vypadá 

to dobře, když tam mám hodně přátel. Některý slavný lidi musej mít třeba tři profily, protože 

do jednoho se jim ty lidi nevejdou. To mi přijde super“, (dívka 4).   Dívky si s těmito lidmi 

vymění několik zpráv na chatu a pak si jich nevšímají: „Přidal si mě nějak Arab a hned mi psal 

anglicky, jak se mám. Tak jsem si s nim chvilku psala. Teď už mi jen občas napíše „ahoj“, ale 

jinak nic moc“, (dívka 2). Neřeší, že tito lidé mají přístup do jejich profilů, neboť z jejich 
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pohledu tam nemají nic tajného: „Já na tom profilu nemám nic špatnýho, nebo že by to ten 

člověk mohl zneužít nějak proti mně, takž je mi to jedno, koho tam mám“, (dívka 3) 

 V otázkách zabezpečení profilů jsou děti technicky schopné nastavit soukromí 

příspěvků nebo blokovat uživatele. Nastavení ale příliš často nekontrolují. Blokují osoby, které 

je obtěžují, pokud se s někým pohádají nebo dokonce rodiče: „Třeba kámoš si bloknul mámu, 

aby mu nemohla do profilu“, (chlapec 1). Zabezpečení obecně vnímají jako podstatnou 

záležitost, nicméně v mnoha případech nejsou schopné do důsledků domyslet, co všechno 

zahrnuje ochrana soukromí. Např. dívka 3 tvrdí, že je jí jedno, koho má v přátelích, protože tam 

nemá nic závadného, na druhou stranu ale na otázku, zda si nějak hlídá zabezpečení Facebooku, 

odpovídá: „Jo, celkem dost. Mám tam, že všechno můžou vidět jen přátelé, a mám hodně složitý 

heslo, aby se mi tam nikdo nedostal.“ 

V souvislosti s Facebookem byly děti tázány také na reklamu. Reklamu na Facebooku 

vidí pouze v pravé části stránky ve sloupci sponzorovaných odkazů. Některé děti vnímají, že se 

jim reklamy objevují také v centrální části stránky na „zdi“: odpověď na otázku „Kde je na 

Facebooku reklama?“: „Tam vpravo a pak ještě se občas něco ukazuje na zdi. Když třeba něco 

lajkuje někdo, koho mám v přátelích, tak se mi to taky ukáže.“ (chlapec 2) Fanouškovské stránky 

většinou jinak nechápou jako stránky šířící reklamní sdělení: odpověď na otázku „K čemu jsou 

fanouškovské stránky“: „Abych měl přehled, co je novýho třeba v hokeji nebo v motorkách a 

tak“, (chlapec 4), „No k tomu, aby lidi věděli, jaká jsem a co se mi líbí, a podle toho si buď 

můžem pasovat nebo ne. Já se třeba kouknu, co má rád ten, co mě žádá o přátelství, a když tam 

má věci, co se mi líběj, tak ho přijmu“, (dívka 2). Stejně tak na Google si pod pojmem reklama 

představí sponzorované odkazy jen málo dětí. Všichni mluví o tom, že je na Googlu reklama, 

ale většinou ji nedokážou označit: „Ten nápis Google je reklama Googlu“, (dívka 6), „Tam jsou 

různý aplikace a ty jsou jakoby taková reklama. Že třeba na Google Play si můžeš nějaký věci 

koupit“, (chlapec 3). 

O kyberšikaně se děti dozvídají od učitelů ve škole ve chvíli, kdy se řeší případ 

kyberšikany ve třídě nebo na škole, případně se o těžkých případech dozvídají z televizních 

zpráv: „Mluvili o tom v televizi, že nějakýho kluka někdo zmlátil, natočil to na mobil a pak to 

dal na YouTube,“ (chlapec 6), Učitelé v souvislosti s kyberšikanou dětem říkají, jaká jsou rizika 

odhalování soukromí na internetu: „Říkají nám, že nemáme dávat o sobě nic na internet, že si 

to může kdokoli najít a že s tím pak můžeme mít problémy v budoucnosti“, (dívka 6). Přestože 

se žádný z respondentů osobně s kyberšikanou nesetkal, umí děti popsat nebo uvést na příkladu, 

v čem spočívají principy kyberšikany: „Jednu holku ze sedmičky šikanovali kluci, že jí třeba 

vyfotili a pak k tomu napsali něco hnusnýho, nebo tam něco dokreslili a pak to dali na 

Facebook. Tý holce se pak všichni smáli, tak šla na jinou školu“, (dívka 5). Samy se ohrožené 
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necítí, mají dojem, že se jim nic takového nemůže stát: „Kdyby mě někdo otravoval, tak ho 

bloknu a je hotovo, s tím už pak nic neudělá“, (chlapec 3), „Já myslim, že se mi to nestane. Jsem 

se všema v pohodě a ani na svým profilu nemám nic, co by mohl někdo zneužít“, (dívka  4). 

Tento názor zastávají i ti, kteří uvedli, že v přátelích mají cizí osoby a na svém profilu sdílejí 

mnoho svých fotografií. 

 

4.3 Závěry výzkumů a hypotézy 

 Dotazníkové šetření ukázalo, že učitelé považují prostor pro mediální výchovu ve 

vzdělávacích plánech za dostatečný, nicméně v dovednostech a kompetencích, které by měly 

patřit k výstupům hodin mediální výchovy, svým žákům nevěří.8 Děti naproti tomu ukázaly 

určitou znalost prostředí nových médií, především z uživatelského hlediska. Chybí jim však 

teoretické základy a souvislosti, jež by jim přinesly objektivní pohled na aplikace, které denně 

používají. Děti neví, co je za nimi, jak ve skutečnosti fungují.  

Nedůvěra ve znalosti toho druhého je mezi učiteli a žáky vzájemná. Děti nevěří, že 

učitelé mají dostatečné znalosti na to, aby je mohli poučovat o nových médiích. Zároveň jsou 

některé děti přesvědčené o tom, že nová média není třeba probírat ve škole, neboť je práce 

s nimi natolik jednoduchá, že nepotřebuje odborného vedení. Na druhou stranu ale děti 

v dotaznících vypověděly, že by se o nových technologiích rády ve škole učily více a to i 

z praktického hlediska (např. vytvářením webových stránek). 

 V porovnávání dotazníkových šetření mezi učiteli a žáky jsme u některých otázek 

došli k velkým rozdílům. Můžeme je pravděpodobně připisovat tomu, že si děti nepamatují, 

co vše se v hodinách věnovaných mediální výchově učí. Při rozhovorech si všichni 

respondenti vzpomněli na více témat z oblasti nových médií, o kterých se ve škole učili. 

Především šlo o vyhledávání hesel na Googlu a Seznamu, založení e-mailu a používání 

Wikipedie, případně bezpečnost na sociálních sítích.  

 Děti byly v dotaznících i rozhovorech dotazovány na způsob, jakým používají 

Wikipedii. Otevřenou internetovou encyklopedii používají téměř všechny děti a většinou jsou 

si vědomé, jaké riziko sebou nese její používání. I přes to ale nemají potřebu data z Wikipedie 

ověřovat nebo kontrolovat. Wikipedii jako jediný zdroj používají proto, že je to jednoduché a 

rychlé, a také protože neví, kde jinde by měly informace hledat. 

                                                 
8DOVZV, 2011: 76: „(Žák) zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z internetových zdrojů (např. z Wikipedie) 
a umí takto získané informace ověřovat.“  
DOVZV, 2011: 73: „(Žák) uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých blízkých na 
různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů a chová se podle toho.“ 
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 Stejně jako Wikipedii, také Facebook aktivně používá většina dotazovaných dětí. Mezi 

učiteli Facebook tolik populární není, ale používá jej nadpoloviční většina dotazovaných a 

polovina o něm mluví také v hodinách mediální výchovy. Děti však Facebook považují za své 

„domácí“ prostředí. Jsou sebejisté v jeho užívání a z učitelů až na výjimky takovou jistotu 

necítí, proto příliš necítí respekt a neberou vážně informace, které se jim učitelé snaží o 

Facebooku a dalších sociálních sítích předat. To je podle mého názoru také důvod, proč mají 

pocit, že se jich kyberšikana netýká. Přestože tento pojem všechny děti znají, většinou se 

s ním setkaly ve škole, případně ho znají z televize, dokážou popsat, co zahrnuje, a považují 

kyberšikanu za závažný problém, necítí se jí být ohrožené. A to i navzdory tomu, že se 

v některých případech chovají velmi rizikově (např. nedávají pozor na to, koho si přidávají do 

přátel).  

 Děti také mají problém s rozeznáváním méně nápadných druhů internetové reklamy 

(fanouškovské stránky na Facebooku, placené odkazy na Googlu apod.). Ukázaly to jak 

dotazníky, tak i rozhovory. Zde příčina vyplývá přímo z učitelských dotazníků, které ukázaly, 

že nová média z perspektivy jejich fungování a financování neprobírá z dotazovaných učitelů 

téměř nikdo.   

 Rozhovory naznačily, že by mohly být významné rozdíly v přístupu k novým médiím 

mezi chlapci a dívkami. Dívky častěji mluví o rizikovém chování na internetu (přidávání 

cizích osob do přátel, sdílení většího množství fotografií, menší důraz na zabezpečení). 

Chlapci k Facebooku přistupují spíše chladněji - používají jej především na chatování, na 

sdílení fotek už méně než dívky a neobjevuje se u nich např. soutěživost ve sbírání přátel. 

 V rámci výzkumů jsme došli k několika bodům, které si žádají řešení nebo další 

odborné zkoumání. Pro další prozkoumání navrhuji následující hypotézy: 

 Většina dětí má pocit, že se jich kyberšikana netýká. 

 Dívky si dávají menší pozor na zabezpečení na sociálních sítích. 

 Děti nejsou schopné rozpoznat méně výrazné formy internetové reklamy 

(sponzorované odkazy na Googlu a Seznamu, doporučené stránky na Facebooku 

apod.). 

 Učitelé se v oblasti nových médií při výuce zaměřují spíše na technickou stránku 

z uživatelského hlediska. 

 Učitelé se příliš zaměřují na Wikipedii jako na zdroj informací pro děti. 

 Děti by se měly učit efektivněji využívat internetové vyhledavače, aby se nestávaly 

závislé na informacích z Wikipedie. Do výuky by také mělo být zařazeno téma financování a 

fungování nových médií, které se na první pohled nezdá tolik podstatné, nicméně pokud děti 
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nejsou schopné rozeznat reklamní sdělení od sdělení zpravodajského, případně od toho, co 

jim píší přátelé, stávají se pro zadavatele reklamy snadnějším terčem a jsou snáze 

manipulovatelné.  

 Děti ve školách, pokud jde o nová média, nabývají spíše technické dovednosti. Umí 

založit, posílat a přijímat e-maily, používat vyhledavače, na některých školách také založit 

blog nebo vytvořit webovou stránku. Z tohoto pohledu se nová média řadí spíše do hodin 

informatiky. Je ale třeba témata s nimi spojená pojímat také na rovině sociální a ekonomické. 

Ekonomická rovina souvisí s výše zmíněným fungováním a financováním nových médií. 

V sociální rovině je podstatný vliv nových médií na mezilidské vztahy a jejich role ve 

společnosti. 

 Učitelům by mohly pomoci specializované semináře s odborníky na daná témata, kteří 

by je vyškolili, aby byli schopní o nich sami přednášet. Také by bylo vhodné, aby si děti tyto 

teoretické znalosti rovnou zkoušely v praxi např. založením vlastní fanouškovské stránky na 

Facebooku, systematickým vyhledáváním hesel s důrazem na sponzorované odkazy apod. 

Případně by bylo zajímavé do výuky řadit besedy s odborníky, kteří jsou specialisty přímo 

v těchto oborech. Pro děti by takové besedy byly zpestřením běžné výuky, informace by pak 

nezapadly v ostatním učivu a mohly by na děti zapůsobit také proto, že je přednáší člověk 

z praxe, který je schopen o jednotlivých fenoménech přednášet podle toho, jakou s nimi má 

osobní zkušenost. Učitelé o tento typ besed projevili zájem v dotazníku, kde s tvrzením 

„Ocenil/a bych nabídku besed pro žáky s odborníky z oblasti nových médií.“ souhlasilo 96% 

respondentů.  
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Závěr 
 Nová média ve školní výuce jsou náročné téma, které si vyžaduje zvláštní pozornost a 

specifické uchopení ze strany učitele. Specifický přístup k výuce spojené s novými médii 

v rámci mediální výchovy je třeba především proto, že se u nových médií setkáváme s dvěma 

odlišnými perspektivami, pomocí nichž na ně lze nahlížet. Je zde hledisko technologie, skrze 

nějž se děti učí zacházet s počítačem, softwarem, aplikacemi apod. Na rozdíl od tradičních 

masových médií se člověk musí nová média naučit používat, aby se mohl stát jejich 

„divákem“. Ačkoli se nová média uživatelům stále přibližují a snaží se o přívětivé uživatelské 

prostředí, přesto je nezbytné, aby byl člověk vybaven určitými technickými dovednostmi. 

Nabývání těchto znalostí a dovedností je ve škole předmětem především hodin informatiky. 

V době, kdy ještě nebyl internet v České republice rozšířen mezi širokou veřejnost, učily se 

děti ve škole základním znalostem o počítačích, softwaru a hardwaru. S nástupem internetu a 

tedy i síťových médií se kromě technického hlediska objevuje ještě hledisko ekonomické a 

sociální. Nastala podobná situace jako v období komercionalizace masových médií. Objevují 

se mediovaná sdělení v nové formě s novými cíli a novými účinky. Těmito novými aspekty 

by se měla zabývat mediální výchova. 

 Tato práce byla věnována postavení nových médií v současné mediální výchově. První 

část práce obsahuje teoretický základ tématu - hlavní pojmy spojené s novými médii a 

mediální výchovou, historii mediální výchovy, podobu mediální výchovy v České republice 

v současnosti i to, jaké postavení mají v mediální výchově nová média.  Stěžejní část práce 

ale tvoří výzkum postavení nových médií v mediální výchově na základních školách. Výzkum 

byl proveden pomocí dotazníkového šetření mezi žáky devátých tříd a učiteli mediální 

výchovy či předmětů, kam je mediální výchova řazena jako průřezové téma, a byl doplněn 

ještě o hloubkové rozhovory s žáky. Výzkum odhalil některé problematické body spojené 

s novými médii v mediální výchově. 

 Ačkoli výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že učitelé nová média do hodin 

mediální výchovy řadí a snaží se je sledovat, aby drželi krok s žáky, výsledky šetření mezi 

dětmi naznačily, že děti nejsou schopné tuto snahu učitelů reflektovat. Chybí zde vzájemná 

důvěra - děti nevěří učitelům, že jsou schopni s novými médii pracovat, a učitelé nevěří 

dětem, že i přes jejich výklad a apely, jsou schopné rozpoznat rizika, jaká s sebou nese 

užívání nových médií. Závěry výzkumů přinášejí několik zajímavých momentů, které si 

zasluhují více pozornosti a bylo by vhodné je v budoucnosti podrobit dalšímu zkoumání a 

analýze. Tyto momenty byly v poslední podkapitole zaznamenány ve formě hypotéz určených 

pro další výzkum a mapují ty nejvýznamnější závěry, k nimž jsem během výzkumných šetření 

došla. 
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 V literatuře, v internetových zdrojích i ve výzkumu byla velkým tématem kyberšikana. 

Šetření ukázala, že se jedná o velice diskutované téma. Řeší se hojně na školách. Děti vědí, 

jak může kyberšikana vypadat, nicméně si jí nepřipadají ohrožené. A to i přes to, že během 

rozhovorů byly v případě více respondentů rozpoznány faktory rizikového chování na 

internetu. Děti nejsou schopné do důsledků domyslet, co všechno zahrnuje online bezpečnost, 

přestože na ně učitelé v tomto směru apelují. Ovšem výše zmíněná nedůvěra vede k tomu, že 

žáci tyto apely berou na lehkou váhu. Na základě rozhovorů se jako více ohrožená skupina 

z hlediska online bezpečnosti jeví dívky. Vkládají na své profily velké množství fotografií a 

pouštějí si do svých profilů i naprosto cizí osoby přijímáním jejich přátelství.  

 V Rámcovém vzdělávacím programu i v Doporučených očekávaných výstupech je 

kladen velký důraz na poznání rozdílu mezi zpravodajským sdělením a reklamou. Tento důraz 

by měl být specifickou formou kladen také na nová média, kde dochází ke stírání rozdílů mezi 

reklamními a ostatními sděleními. Učitelé se v dotaznících přiznali k tomu, že z této 

perspektivy se novým médiím příliš nevěnují, a to se odrazilo i v dalších fázích šetření. Děti 

mají pouze základní představu o on-line reklamě. Jsou schopné rozpoznat reklamní banner 

nebo loga společností, nemají ale téměř vůbec ponětí o skrytých formách reklamy 

(sponzorované odkazy na Googlu a Seznamu, fanouškovské stránky na Facebooku apod.). 

Jedná se o ekonomický faktor spojený s novými médii, který by neměl být opomíjen. 

 Kromě technické stránky nových médií se učitelé zaměřují na internet jako zdroj 

informací. Děti se v hodinách informatiky učí vyhledávat různá hesla na nejnavštěvovanějších 

vyhledavačích (Google, Seznam). Také se učí o existenci Wikipedie jako významného 

informačního zdroje. Přestože jsou si děti z větší části vědomé toho, že informace uvedené na 

Wikipedii nemusí být pravdivé, nikde je dále neověřují a většinou Wikipedii používají jako 

jediný zdroj. Děti by se měly, dle mého názoru, naučit používat také jiné informační zdroje a 

měly by být schopné rozpoznávat kvalitu a relevantnost jednotlivých informačních zdrojů. 

Děti ale v rozhovorech naznačily, že jiné zdroje neznají. 

 V úplném závěru práce nabízím několik návrhů, které by mohly vést k celkovému 

zlepšení situace a k lepšímu proniknutí nových médií do mediální výchovy. Jde především o 

intenzivní vzdělávání učitelů v oblastech ekonomického fungování nových médií a jejich 

sociálního vlivu. Dále je třeba, aby žáci teoretické poznatky zkoušeli používat také v praxi. 

Lépe si pak jednotlivé fenomény zapamatují a budou mít díky tomu pohled na nová média 

opravdu komplexní. Další možností pro doplnění hodin mediální výchovy o oblast nových 

médií by mohly být přednášky či besedy s odborníky z praxe (např. PR a reklamních agentur). 

 V této práci jsem se pokusila pomocí výzkumných šetření zmapovat postavení nových 

médií v současné mediální výchově na základních školách. Provedená šetření potvrdila či 
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vyvrátila počáteční hypotézy, zároveň ale přinesla mnoho nových otázek a dalších hypotéz. 

Přínos práce vidím především v tom, že obsahuje přehled základních pojmů týkajících se 

tohoto rozsáhlého tématu. Tyto pojmy jsou pak vztaženy k praktickému pojetí mediální 

výchovy. Pomocí vícefázového výzkumu došlo k porovnání dat, která poskytli učitelé a děti. 

Díky tomu není pohled na problematiku nových médií a mediální výchovy pouze 

jednostranný. Na tento výzkum by bylo vhodné navázat dalšími výzkumy, které by se více 

zaměřily na učitele mediální výchovy a vedly by k rozsáhlejším návrhům na zlepšení výuky a 

integrace tématu nových médií do mediální výchovy. 
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Summary 
 New media as a topic of the media education needs a special approach from teachers. 

It has its own specifics of how to cope with it. There are two perspectives - technological and 

social. The technological perspective is a part of ICT education which deals with computers, 

hardware and software etc. The spectator of the new media has to learn how to use it to 

become its spectator. This is the difference between an old and a new media. The spectator 

becomes a user and often a producer of the content as well. New media brings a new type of 

content. The situation is very similar to the period of mass media commercialization. 

Therefore I find it highly important to focus on new media social and economical aspects in 

media education. 

 Theoretical part of the thesis summarizes the issue of all elements of the topic. The 

first chapter describes all concepts connected with the topic like informational society, media 

literacy, media education and new media. The second part of this chapter is devoted to media 

education in detail. It goes from the media education history abroad as well as in the Czech 

Republic to current situation connected with new media. 

 The next chapter deals with methodology of the research. Mixed method of the 

research has been used to provide wider conclusions. Questionnaires were used as a main 

method of the research and in-depth interviews were used as an addition. Questionnaire 

survey of teachers has shown that teachers involve new media in their media education 

classes and that they try to keep up with new technologies. On the contrary children are not 

able to reflect these teachers‘ efforts. Children do not believe that teachers are able to teach 

about new media and teachers do not believe children that they obey their lectures about new 

media risks. The mistrust leads to children’s self-confidence that they are not threatened by 

cyber-bullying which is a very big topic these days. Teachers lecture children about it because 

in most schools they had to solve problems with it, children are able to say what it is but they 

do not feel any threat (despite they behave very risky at social networks). 

 The survey has found out that teachers do not involve advertisement in the new media 

in their media education classes. Therefore children have no idea about online advertising. 

Children are able to distinguish banners and brands but do not know about sponsored links at 

Google, fan pages at Facebook and other a bit hidden types of advertising. Another topic deals 

with new media as a source of information. Teachers teach about it a lot but as children say it 

is mostly from the technical point of view (how to search at Google, Seznam or Wikipedia). It 

is necessary to teach about the quality and relevance of the sources as well and to show 

children other options where to look for information than Google, Seznam and Wikipedia 

only. 
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 In the last part of the thesis I show a few suggestions how to involve new media in 

media education in better way. The most important is the teachers‘  education about 

economical aspects of the new media and its social influence. I find practical training as a best 

tool how to make children remember all new media issues. As an additional tool lectures and 

discussions from externists can be made.  

 The survey has shown many new topics to be investigated. The benefit of the thesis is 

in its complex approach to the issue of new media in media education. The survey has been 

made among teachers as well as among children. It brings a view form both sides of the issue. 

It would be appropriate to establish a new survey connected with this issue especially among 

teachers which could lead to new suggestions how to enhance media education classes and 

how to integrate new media topic into it. 
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Seznam příloh 
1. Dotazník pro žáky 

2. Dotazník pro učitele 

3. Přepisy rozhovorů 

 

Přílohy 
 

Příloha č. 1: Dotazník pro žáky 

1) Média se dělí na stará a nová. Která z následujících zařízení byste zařadili mezi nová média? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Televize 

b) Rádio 

c) Tisk (noviny, časopisy) 

d) Počítačové hry 

e) Online zpravodajství  

f) Internet 

g) Sociální sítě 

h) Mobilní aplikace 

i) E-mail 

 

2) Která z následujících médií používáte? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Internet 

b) E-mail 

c) Skype 

d) ICQ 

e) Facebook 

f) Wikipedia 

g) YouTube 

h) Twitter 

i) Google+ 

j) Počítačové hry 

k) Mobilní aplikace 

l) Blogy 

m) Zpravodajské servery (iDnes, 

Novinky apod.)

 

3) O kterých z následujících zařízení jste se učili / se učíte ve škole? 

(Vyberte 1 a více možností) 
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a) Internet 

b) E-mail 

c) Google 

d) Seznam 

e) Skype 

f) ICQ 

g) Facebook 

h) Wikipedia 

i) YouTube 

j) Twitter 

k) Google+ 

l) Počítačové hry 

m) Mobilní aplikace 

n) Zpravodajské servery (iDnes, Novinky apod.) 

o) Blogy 

 

4) U kterého z následujících médií trávíte nejvíce času? 

a) Televize 

b) Rozhlas  

c) Internet 

d) Tisk 

 

5) Jak často používáte internet? 

a) Každý den 

b) 3-4x týdně 

c) 1x týdně 

d) Méně 

e) Vůbec 

Pokud jste odpověděli „e) Vůbec“, přeskočte na otázku 19). 

 

6) K jakému účelu používáte nejčastěji internet? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Komunikace s přáteli (chaty, sociální sítě…) 
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b) Škola / práce (vyhledávání informací) 

c) Zábava (hraní her, sledování videí…) 

d) Zpravodajství (čtení, sledování zpráv) 

e) Jiné (vypište) …………………………… 

 

7) Jak často používáte e-mail? 

a) Každý den 

b) 3-4x týdně 

c) 1x týdně 

d) Méně 

e) Vůbec 

Pokud jste odpověděli „e) Vůbec“, přeskočte na otázku 9). 

 

8) K jakému účelu používáte e-mail? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Práce / škola 

b) Komunikace s přáteli a známými 

c) Sledování reklamních nabídek 

d) Jiné (vypište) …………………. 

 

9) Jaké sledujete nejčastěji zpravodajství? 

a) V televizi (Události, Televizní noviny apod.) 

b) V novinách  

c) Na internetu (Novinky, IDnes apod.) 

d) V rádiu 

e) Zprávy vůbec nesleduji 

 

10) Který vyhledavač používáte k hledání informací na internetu? 

a) Google 

b) Seznam 

c) Centrum  

d) Yahoo 

e) Atlas 
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f) Bing 

g) Jiný (vypište) ………………….. 

 

11) Jak často používáte Facebook? 

a) Každý den 

b) 3-4x týdně 

c) 1x týdně 

d) Méně 

e) Vůbec 

Pokud jste odpověděli „e) Vůbec“, přeskočte na otázku 17). 

 

12) K jakému účelu používáte Facebook? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Komunikace s přáteli - chat 

b) Sdílení fotografií / videí 

c) Psaní statusů 

d) Sledování zájmových stránek (slavných osobností, značek apod.) 

e) Poznávání nových lidí 

f) Jiné (vypište) ……………………….. 

 

13)  Jak často kontrolujete nastavení soukromí na Facebooku? 

a) Každý týden 

b) Každý měsíc 

c) 1x za 3 měsíce 

d) 1x za půl roku 

e) Méně 

f) Vůbec 

 

14) Jak vnímáte reklamu na Facebooku? 

a) Vadí mi, je jí tam moc. 

b) Nevadí mi, nevnímám ji. 

c) Reklama na Facebooku vůbec není. 
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15) Které informace máte uvedené na svém profilu na Facebooku? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Pravé jméno 

b) Přezdívku 

c) E-mailovou adresu 

d) Telefonní číslo 

e) Adresu domů 

f) Město, kde bydlím 

g) Fotografie (sebe, svých přátel, rodiny apod.)  

 

16) Koho máte v přátelích na Facebooku? 

a) Pouze lidi, které znám osobně. 

b) V přátelích mám i několik lidí, které znám jen online, jsou to ale přátelé mých přátel. 

c) V přátelích mám i několik lidí, které vůbec neznám. 

d) Většinu svých přátel na Facebooku jsem nikdy neviděl/a. 

 

17) Zabezpečení na internetu (nastavení hesel a soukromí) považujete za:  

a) Velmi důležité 

b) Důležité 

c) Nedůležité 

d) Nezajímám se o to / je mi to jedno 

 

18) Důvěřujete informacím nalezeným na Wikipedii? 

a) Naprosto jim důvěřuji. 

b) Úplně jim nedůvěřuji, ale používám je. 

c) Používám je, ale ověřuji je ještě jinde. 

d) Wikipedii vůbec nepoužívám. 

 

19) Odkud jste se poprvé doslechl/a o kyberšikaně? 

a) Z televize 

b) Z rádia 

c) Z internetového zpravodajství 

d) Od spolužáků, kamarádů 
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e) Od učitelů ve škole 

f) Sám jsem byl obětí kyberšikany 

g) Nevím, co je kyberšikana / Nikdy jsem o ní neslyšel/a 

 

20) Jaké aplikace v mobilním telefonu používáte? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Aplikace na posílání zpráv (Viber, WhatsApp apod.) 

b) Hry 

c) Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google + apod.) 

d) Mapy, GPS, geocaching 

e) Sportovní aplikace (Runtastic, Sports tracker apod.) 

f) Zpravodajské aplikace (zprávy, počasí) 

g) Aplikace zdravého životního stylu (počítání kalorií, hlídání pitného režimu apod.) 

h) Jiné (vypište) ………………………………. 

i) Vůbec mobilní aplikace nepoužívám. 

 

21) Zakroužkujte u každého bodu míru Vašeho souhlasu/nesouhlasu s daným tvrzením.  

a) Ve škole se dozvídám nové informace z oblasti nových technologií (internet, sociální 

sítě apod.). 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

b) Internetové vyhledavače jsou dobrým pomocníkem pro plnění domácích úkolů. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

c) Informaci získanou na internetu není třeba nikde dále ověřovat. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

d) Je nebezpečné o sobě psát informace na internet. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

e) Facebook je dobrý pro seznamování s novými lidmi. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

f) Komunikace s přáteli online je lepší než přímá komunikace. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

g) Kyberšikana je závažný problém a mělo by se o ní hodně mluvit. 
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Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

h) Rád/a bych se ve škole dozvěděl/a více o nových technologiích (internetu, Facebooku a 

dalších sociálních sítích). 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

i) Učitelé rozumí novým technologiím méně než žáci. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

j) Líbilo by se mi mít v rámci mediální výchovy nějakou praxi (vydávat školní časopis, 

psát si blog, vytvořit webové stránky apod.). 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

 

22) Doplňte: 

 

Vaše nejoblíbenější webová stránka ………………………. 

 

Webová stránka, kterou navštěvujete nejčastěji ………………………. 

 

Váš oblíbený blog ………………………… 

 

Váš oblíbený program na komunikaci s přáteli ……………………… 

 

Vaše oblíbená aplikace v telefonu ……………………….. 

 

 

Příloha č. 2: Dotazník pro učitele 

1) Mediální výchova je na naší škole vyučována jako:  

a) Samostatný předmět  

b) Průřezové téma 

 

2) V případě, že je vyučována jako průřezové téma, do jakých předmětů je řazena? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Český jazyk 

b) Občanská výchova 

c) Informatika 

d) Výtvarná výchova 

e) Jiný (uveďte) ……………………………… 
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3) Jaká je roční hodinová dotace pro výuku mediální výchovy? 

………………………………………… 

 

4) Prostor pro mediální výchovu v rozvrhu považuji za ... 

a) Nedostatečný  

b) Příliš malý  

c) Dostatečný  

d) Příliš velký 

 

5) V případě, že je vyučována jako průřezové téma, souhlasil/a byste se zařazením mediální 

výchovy jako samostatného předmětu? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

Zdůvodněte prosím svoji odpověď:  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 

6) Kolik žáků navštěvuje Vaši školu? 

a) Méně než 100 žáků 

b) 101-200 žáků 

c) 201-300 žáků 

d) 301-400 žáků 

e) Více žáků 

 

7) Která z médií máte ve škole k dispozici pro výuku? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Televize 

b) Rádio 

c) Tisk 

d) Stolní počítač 
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e) Notebook  

f) Tablet 

g) Internet 

h) Smartphone 

i) Jiná (vypište jaká) 

…………………………………………

 

8) Která z médií ve výuce mediální výchovy využíváte? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Televize 

b) Rádio 

c) Tisk 

d) Stolní počítač 

e) Notebook  

f) Tablet 

g) Internet 

h) Smartphone 

i) Jiná (vypište jaká) 

………………………………………… 

9) Jsou zařízení, která Vám k výuce mediální výchovy ve škole chybí, které byste ocenil/a? 

Vypište: …………………………………………………………………………………. 

 

10) Se kterými z uvedených nových médií děti seznamujete v hodinách mediální výchovy? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Internet 

b) E-mail 

c) Skype 

d) ICQ 

e) Počítačové hry 

f) Mobilní aplikace 

g) Blogy 

h) Jiná (vypište jaká) 

………………………………………
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11) Se kterými webovými servery v hodinách mediální výchovy děti seznamujete? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Google 

b) Seznam 

c) Facebook 

d) Wikipedia 

e) YouTube 

f) Twitter 

g) Google+ 

h) Zpravodajské servery (idnes.cz, novinky.cz apod.) 

i) Blogy 

j) Jiné (vypište jaké) 

………………………………………. 

 

12) Řešili jste někdy na Vaší škole problémy s kyberšikanou? 

a) Ano 

b) Ne 

 

13) Jaké preventivní kroky proti kyberšikaně podnikáte? 

a) Žádné 

b) Exemplární tresty 

c) Zákaz používání nových médií na půdě školy 

d) Přednášky o kyberšikaně v rámci mediální výchovy 

e) Debaty o kyberšikaně s žáky  

f) Jiné (vypište) …………………………… 

 

14) Z jakých perspektiv probíráte s žáky nová média? 

(Zakroužkujte u každého bodu nejvhodnější možnost) 

a) „Jak se co dělá“ (internetové zpravodajství, webové stránky apod.) 

Vůbec - málo - přiměřeně - často 
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b) Využití jako zdroj informací (pro vypracovávání domácích úkolů, seminárních 

prací apod.) 

Vůbec - málo - přiměřeně - často 

c) Financování nových médií (příjmy z reklamy) 

Vůbec - málo - přiměřeně - často 

d) Bezpečnost (nastavení soukromí, hesel) 

Vůbec - málo - přiměřeně - často 

e) Jiné (vypište) ……………………………………………….. 

 

15) Jakým způsobem probíhá nácvik praktických dovedností žáků v oblasti nových médií 

v mediální výchově? 

(Vyberte 1 a více možností) 

a) Založení, používání e-mailu 

b) Tvorba webových stránek 

c) Vyhledávání hesel a informací pomocí vyhledavačů 

d) Založení blogu, psaní příspěvků 

e) Jiný způsob (vypište jaký) …………………………………….. 

 

16) Zakroužkujte u každého bodu míru Vašeho souhlasu/nesouhlasu s daným tvrzením.  

a) Žáci se v hodinách mediální výchovy dozvídají o nových médiích dostatek 

informací. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

b) Je důležité, aby se žáci seznamovali s principy fungování nových médií. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

c) Žáci na konci 9. třídy jsou schopni rozpoznat rizika získávání informací na 

internetu. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

d) Žáci si jsou vědomí nebezpečí, jaké jim hrozí při odhalování soukromí na 

internetu. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 
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e) Žáci mají v oblasti nových médií lepší znalosti než já. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

f) Žáci v současné době mají více v oblibě internet než televizi. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

g) Prevence před odhalováním soukromí na internetu je především záležitostí rodičů. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

h) Prevence před odhalováním soukromí na internetu je především záležitostí školy. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

i) Žáci by se ve škole měli dozvídat o možnostech ochrany soukromí (hesla, 

zabezpečení). 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

j) Žáci by se měli učit pracovat s internetem od 1. třídy ZŠ. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

k) Žáci by měli vlastnit mobilní telefon od 1. třídy ZŠ. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

l) Snažím se sledovat nové trendy v oblasti nových médií. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

m) Internetové vyhledavače jsou dobrým nástrojem pro získávání informací. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

n) Ocenil/a bych nabídku besed pro žáky s odborníky z oblasti nových médií. 

Vůbec nesouhlasím - spíše nesouhlasím - spíše souhlasím - zcela souhlasím 

 

17) Která z uvedených zařízení sám/sama používáte? 

a) E-mail 

b) Smartphone 

c) Skype 

d) ICQ 

e) Wikipedia 

f) Facebook  
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g) YouTube 

h) Twitter 

i) Google+ 

j) Počítačové hry 

k) Mobilní aplikace 

l) Jiné (vypište jaké) 

………………………………………. 

 

18) U kterého z následujících médií trávíte nejvíce času? 

a) Televize 

b) Rozhlas  

c) Internet 

d) Tisk 

 

 

Příloha č. 3: Přepisy rozhovorů 

Všechny rozhovory byly provedeny ve školních třídách. Dětem bylo nabídnuto tykání, 

aby se cítily lépe a mohly se více uvolnit. U rozhovorů nikdo nebyl přítomen, rodiče 

dětí podepsali informovaný souhlas s účastí na výzkumu. 

 

T = tazatel, R = respondent 

 

CHLAPEC 1 

T: Co si představíš, když řeknu nová média? Nebo někdy se jim taky může říkat síťová 

nebo taky digitální… Napadne tě něco, když to slyšíš? 

R: Řek bych, že to bude něco s internetem, jako věci, co jsou na internetu. Že teď jako 

nikdo nečte noviny, ale kouká se spíš na internet na Novinky a to je jako to nový. 

 

T: A když vezmem internet, co všechno na internetu bys zařadil mezi média? 

R: No tak třeba ty novinky a tyhle stránky, kde píšou zprávy, nebo třeba bulvár. Pak 

taky televize jsou na internetu, ale za některý se musí platit. Možná i YouTube je něco 

jako taková televize. 
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T: Používáš ty z těch věcí něco? 

R: Tak koukám na YouTube. 

 

T: A na co jinak koukáš na internetu? 

R: Nejvíc jsem na Facebooku a pak občas kouknu na nějaký zajímavosti, třeba o autech 

a tak. 

 

T: Setkáváš se s těmi novými médii i ve škole? Učíte se o nich něco? 

R: Asi jo, třeba o tom internetu… 

 

T: A o čem třeba z internetu? 

R: Zkoušíme hledat nějaký věci na Googlu, Wikipedii a tak. Nic moc. Když máme 

počítače, tak se ale spíš učíme, co se dá dělat ve wordu nebo děláme tabulky.  

 

T: Říkali jste si někdy ve škole něco o sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, 

Google+ a tak? 

R: Nic moc, akorát o Facebooku se občas bavíme, jakože si máme dát pozor, co tam 

dáváme. 

 

T: Proč si myslíš, že se toho neučíte víc třeba o Googlu, Facebooku a tak? 

R: Asi že na to není čas, bych řek. A že to není důležitý, není co se na tom učit. 

 

T: A co ta Wikipedie? Jaký bys řekl, že má výhody a nevýhody? 

R: Tak výhoda je, že tam najdeš všechno, a nevýhoda, že tam můžou bejt chyby. 

 

T: Když tam můžou být chyby, kontroluješ teda nějak ty informace, když je čerpáš 

z Wikipedie? 

R: Nekontroluju, to by zabralo moc času. Těch chyb tam podle mě moc neni, ale říkal 

nám to pan učitel na počítačích, že tam můžou bejt. 

 

T: Co takhle nějaké komunikační programy? Používáš něco, přes co si píšeš 

s kamarádama? 

R: Nejvíc si píšem přes Facebook na chatu…a nic jinýho mě nenapadá… 
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T: A telefon…? 

R: Jo, tam mám Viber jako místo smsek. 

 

T: Jak se na tuhle komunikaci díváš? Připadá ti lepší nebo horší, má nějaký výhody 

nebo nevýhody? 

R: No to nevim, přijde mi to normální, ani lepší, ani horší.  

 

T: Vidíš třeba nějaký rozdíly mezi tím, když se bavíš s kamarádama ve škole a když si 

píšete na chatu? 

R: Tak na tom chatu si s některejma lidma napíšu věci, který bysme si jinak třeba 

neřekli. 

 

T: Čím to je? 

R: No protože se nevidíme, tak je to jednodušší. A taky si můžeš rozmyslet, než něco 

napíšeš, nemusíš odpovídat hned a to když se s někym bavíš takhle normálně, tak to 

nejde. 

 

T: Když používáš Facebook, co tam všechno dáváš nebo píšeš? 

R: Já toho tam moc nedávám, spíš si tam jen píšu s kámošema. Občas když se mi něco 

líbí, že je to třeba vtipný, tak to tam dám. Ale abych tam dával milion svých fotek, to 

teda ne. 

 

T: Proč ne? 

R: Přijde mi to trapný. Třeba jak tam holky dávaj miliony fotek, jak se fotěj u zrcadla na 

mobil, to je fakt úchylný. 

 

T: A co tam dávaj kluci? 

R: No jako kluci se taky fotěj, ale jinak. Třeba když jsme venku a děláme nějaký 

blbosti, tak to někdo vyfotí a dá na Facebook. 

 

T: A pak tě na té fotce označí? 

R: Jo, označíme se tam a píšem tam k tomu třeba komenty. 

 

T: Aha, a koho máš na Facebooku v přátelích? 
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R: No, svý kámoše… 

 

T: Všechno jsou to tvý kámoši? Nemáš tam třeba někoho, koho neznáš? 

R: To asi ne, nevim, proč bych tam měl mít někoho, koho neznám. 

 

T: Některý lidi to tak maj… Proč myslíš, že to dělaj - že si dají do přátel někoho cizího? 

R: Asi sbíraj kámoše. Potřebujou se vytahovat, že maj tisíc lidí v přátelích, protože jim 

to přijde hustý. 

 

T: Napadlo tě někdy, že by ses tak mohl seznámit s někým novým? 

R: Tak to jako vůbec. 

 

T: Jak si hlídáš zabezpečení Facebooku? 

R: Moc ne, nebo teda nevim, co bych tam měl hlídat. Něco jsem si tam nastavil a to tam 

mám. 

 

T: Co tam máš nastaveno? 

R: Že všechno můžou vidět jenom přátelé. 

 

T: A co všechno se tam dá nastavit? 

R: Jestli chceš, aby to viděli všichni nebo jenom přátelé a pak si tam můžeš někoho 

blokovat, když už tě ten člověk nebaví. 

 

T: Už sis někdy někoho blokoval? 

R: Ještě ne, ale dělá to asi spousta lidí. Třeba kámoš si bloknul mámu, aby mu nemohla 

do profilu. 

 

T: Aha, a ty rodiče na Facebooku nemáš? 

R: Naši skoro ani nevěděj, co to je, jsou v tomhle úplně mimo. 

 

T: Když si zkusíš představit, jak vypadá Facebook, když se tam přihlásíš, jak tam 

vypadá reklama? 

R: Je tam vpravo takovej pruh, kde jsou různý reklamy. 
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T: Nikde jinde? 

R: Ničeho jinýho jsem si tam nevšiml. 

 

T: Dáváš třeba like na nějaké stránky? 

R: Jo, občas - třeba na filmy, kapely nebo nějaký slavný lidi. 

 

T: A tam je to s reklamou jak? 

R: No ty stránky asi budou jakoby reklama 

 

T: Vadí ti tam ta reklama? 

R: Ani ne, prostě si jí nevšímám, koukám jen na to, co se mi píše na zdi uprostřed. 

 

T: A co třeba reklama dejme tomu na Googlu - je tam nějaká? 

R: Tak určitě jo… 

 

T: A kde - jak vypadá? 

R: Jsou tam odkazy na různý aplikace od Googlu a nebo na stránky, kam hodně chodím. 

 

T: Dobře, půjdeme někam trochu jinam. Slyšel jsi už někdy o kyberšikaně, máš s ní 

nějakou zkušenost? 

R: Říkali jsme si o ní ve škole. Jednu holku ze sedmý třídy někdo otravoval, tak se to 

řešilo a pak o tom asi říkali všem. 

 

T: A co vám říkali? 

R: Třídní nám říkal, abysme o sobě nedávali nic na internet, že to pak někdo může 

zneužít. 

 

T: Jak myslíš, že by někdo mohl zneužít věci o tobě? 

R: Tak to nevim. Já myslim, že se to týká spíš holek. Chtěj se předvádět, tak se fotěj 

skoro nahatý a pak se toho může chytit nějakej úchyl třeba, 

 

T: Tobě se nikdy nestalo, že by tě na internetu nebo na mobilu někdo otravoval? 

R: Jako někdy mě otravujou některý kámoši, že mi píšou blbosti a mě to nebaví číst a 

nechci jim odpovídat, tak se musím odpojit, aby mě neviděli online. 
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T: A co ti třeba píšou? 

R: Prostě nesmysly. Nebo jako i normální věci - nazdar, jak je, ale když se mi zrovna 

nechce se s někým bavit, tak mě to otravuje. 

 

T: Tak to je moc hezký zakončení! Díky za rozhovor. 

 

 

CHLAPEC 2 

T: Když ti řeknu nová média, síťová média nebo digitální, co by sis pod tím představil? 

R: Napadne mě počítač, možná ještě notebook nebo tablet asi… 

 

T: Používáš něco, co bys označil jako nové médium? 

R: Tak asi jo. Třeba smartphone? 

 

T:Třeba. A setkáváš se s nějakými novými médii ve škole? 

R: No vlastně ještě třeba projektor nebo interaktivní tabule - ty jsou ve škole. 

 

T: A učíte se o nějakých médiích? Třeba v češtině nebo v informatice? 

R:V informatice se učíme, jak zacházet s počítačem akorát, jinak asi ne. 

 

T: A co se učíte o počítači, vzpomněl by sis na něco? 

R: No, co je to hardware, co je software, pak třeba píšem a upravujem ty texty nebo 

děláme nějaký tabulky a grafy. 

 

T: S internetem neděláte? 

R: Jo, to vlastně taky no, učíme se hledat věci na internetu. Na Googlu. Pak taky co je to 

e-mail a takový. 

 

T: Používáš na internetu nějaké programy na komunikaci s kamarády? 

R: Facebook chat nebo občas Skype, ale ten moc ne. 

 

T:Jak často si na Facebooku píšeš s kamarády? 

R: Každej den, většinou večer, když přijdu domů. 
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T: Máš pocit, že jsou nějaké rozdíly v tom, jak se bavíš s kamarádama ve škole a jak se 

s nima bavíš přes chat? 

R: Tak když si píšem na chatu, tak se asi nevidíme ne? 

 

T: Jasně, ale co to sebou nese - třeba v tom, co si říkáte nebo píšete - je tam nějaký 

rozdíl? 

R: To mi ani nepříde. Prostě se nevidíme, tak si to napíšem. Kdybychom byli třeba 

venku, tak si to řeknem, ale třeba pozdě večer si to můžem napsat na chat. 

 

T: Fajn. A kdybys měl říct nějaké výhody a nevýhody chatování, co by tě napadlo? 

R: Výhoda je, že nemusim odpovídat hned. Někdy prostě nemam náladu si s někym 

psát, tak ho ignoruju a dělám, že jsem nechal zapnutej počítač, ale nejsem u něj A 

nevýhoda, asi že je to pomalý, než něco napíšu, tak mi to trvá, pak čekám na odpověď, a 

pak tamten nepochopí, co jsem mu chtěl, tak to píšu znova. To je na nic, no. 

 

T: Když jsi na tom Facebooku tak často, co tam všechno dáváš? 

R: Já si tam akorát píšu s lidma. Jinak tam nic nepíšu jako třeba statusy, fotky tam taky 

nedávám. 

 

T: Kamarádi tě na fotkách neoznačujou? 

R: Někdy jo. Když třeba jsme ve škole nebo venku. Většinou fotěj holky na mobil, pak 

to daj na Facebook a označej mě tam. 

 

T: Vadí ti to? 

R: Ne, je mi to jedno. 

 

T: Dobře, a koho máš v přátelích na Facebooku? Znáš všechny ty lidi? 

R: No jasně, proč bych tam měl někoho, koho neznám? 

 

T: Některý lidi to tak maj… Tebe nikdy nepožádal o přátelství někdo, koho neznáš? 

R: Asi jo, ale když ho neznám, tak ho odmítnu. 

 

T: Jak si hlídáš zabezpečení Facebooku? 

R: No, mám tam nastavený heslo, který nikdo nezná. 
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T: A co třeba nastavení soukromí? 

R: To moc nesleduju. Myslim, že tam mám, že to můžou vidět jen lidi, co mam 

v přátelích. 

 

T: Napadlo tě někdy si to zkontrolovat nebo se podívat, jak se to dá zabezpečit? 

R: Přijde mi to zbytečný, se tim zabývat. Stejně tam nemám žádný soukromý věci. 

 

T:A co si myslíš o reklamě na Facebooku? Je tam nějaká? 

R: Tak určitě tam musí být. 

 

T: Zkuz si si představit, jak Facebook vypadá. Kde tam je ta reklama? 

R: Tam vpravo a pak ještě se občas něco ukazuje na zdi. Když třeba něco lajkuje někdo, 

koho mám v přátelích, tak se mi to taky ukáže. 

 

T: Vadí ti to, že se ti to tam ukazuje? 

R: Ani ne, někdy jsou tam docela dobrý věci, že na to kliknu a třeba to i sdílím dál. 

Někdy mě to ale naštve, protože třeba kliknu na nějaký video, který někdo sdílel, a nic 

tam není. A pak mi taky vadí, jak mě furt někdo zve na ty pitomý hry. 

 

T: Používáš někdy Google? 

R: Jo, často. 

 

T: A co reklama na Googlu? Je tam? 

R: Jo, je. Když něco hledáš, tak tam je pak po stranách. 

 

T: Wikipedii používáš? 

R: Jasně, když dělám úkoly. 

 

T: Jaký má výhody a nevýhody? 

V: Výhoda je, že tam najdu úplně všechno, že pak mám ty úkoly rychlejc napsaný. A 

nevýhody nevim… Možná někdy je ten článek moc dlouhej, tak se mi ho nechce číst 

nebo vybírat, co z něj mám zkopírovat. 
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T: Říká ti něco kyberšikana? 

V: Jo, jo, to je šikana na internetu. 

 

T: Fajn a jak může taková šikana na internetu vypadat? 

V: No že někdo někomu nadává třeba na Facebooku. Píše tam o něm nějaký urážky 

třeba. 

 

T: Myslíš, že by ses někdy ty mohl stát obětí kyberšikany? 

R: Asi jo, ale já bych si to nenechal líbit. Normálně bych na toho člověka taky zaútočil, 

aby věděl, že si nemá dovolovat. Moc nechápu, jak se to někomu může stát, že ho někdo 

šikanuje na netu. 

 

T: Myslíš, že to má tak jednoduchý řešení? 

R: No, když mě někdo uráží, tak mu něco řeknu a nebo si toho nevšímám a ono ho to 

přestane bavit a dá pokoj podle mě. 

 

 

CHLAPEC 3  

T: Když bych ti řekla spojení nová média, síťová média, digitální média… Co si pod 

tím představíš? 

R: Nějaký nový technologie, iPady, iPhony nebo třeba nějaký aplikace. 

 

T: Používáš ty sám nějaký nový média? 

R: Jako používám počítač, ale to nevim, jestli je jako úplně nový. 

 

T: A co internet? 

R: To je jako nový? Tak jasně, že internet používám. 

 

T: Co třeba na internetu? 

R: Různý aplikace - Facebook, Google, YouTube, onlinovky, stahuju filmy a tak. 

 

T: A učíte se o něčem z toho ve škole? 

R: Jako říkali jsme si něco o tom, co je jako internet, jak se hledá na Googlu, ale to je 

všechno. 
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T: Proč myslíš, že se o tom neučíte víc? 

R: Jako náš pan učitel na informatiku je docela mladej, ale stejně je občas docela mimo, 

ani neví, co jsou cookies, tak se radši o Facebooku nebo YouTubku neučíme. To už 

bych spíš moh‘ učit já.  

 

T: Když mluvíš o tom Facebooku, na co ho používáš? 

R: Hlavně na chat a pak tam občas něco sdílim - videa a písničky z YouTubka. 

 

T: Co takhle statusy a fotky? 

R: Statusy moc nepíšu, jako občas něco jo, jakože jestli někdo nejde ven nebo si zahrát 

nějakou onlinovku. No a fotky tam já nedávám. 

 

T: Proč ne? 

R: Nevim, příde mi to zbytečný a docela jako trapný. Dávaj je tam všichni. 

 

T: Označujou tě na nějakých? 

R: Občas jo, ale když se mi třeba ta fotka nelíbí, tak se z ní smažu. 

 

T: A co fanouškovský stránky - fan pages - dáváš jim taky někdy like? 

R: Jako… (přemýšlí) Něco tam mám no, ale není toho moc - filmy, seriály a tak 

 

T: K čemu myslíš, že jsou ty stránky? 

R: Aby lidi věděli, co je novýho, třeba u těch seriálů, když je nějakej novej díl a tak. 

 

T: Fajn a říkal jsi, že používáš na Facebooku chat, používáš ještě nějaký jiný program 

na komunikaci s kamarády? 

R: Hmm.. Mám ještě Skype a pak na mobilu WhatsApp. 

 

T: Dokázal bys říct, jestli má tohle chatování nějaký výhody a nevýhody? 

R: Jako určitě má. Že se můžu bavit s někym, kdo je daleko. Nebo taky když se stydim 

něco říct jakože rovnou do očí, tak psaním to jde líp. A blbý pak je, když ten druhej 

nepochopí, jak jsem to myslel.   
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T: Koho máš vlastně na Facebooku v přátelích? Znáš všechny ty lidi, co tam máš? 

R: Hmm, myslim, že jo. (váhá) Jo, asi jo. 

 

T: Kdyby tě požádal o přátelství někdo cizí, přijal bys to? 

R: Tak záleželo by, kdo by to byl. (smích) Kdyby to byla nějaká pěkná holka, tak 

klidně.   

 

T: Podle čeho by ses rozhodoval, jestli to přijmeš nebo ne? 

R: Jako asi podle fotek nejdřív. No, asi jo… 

 

T: A hlídáš si nějak zabezpečení Facebooku? 

R: Jak jako jestli si to hlídám? 

 

T: No jak si Facebook zabezpečuješ, kontroluješ třeba, jak máš nastavený soukromí? 

R: Jo takhle, no jako občas jo. 

 

T: Víš, jaký jsou tam možnosti nastavení? 

R: Jasně, můžeš třeba někoho blokovat nebo se podívat, jak ten profil vidí ostatní. 

 

T: Tak to jsi dobrej, máš to zmáknutý. Pojďme teda k reklamě. Co taková reklama na 

Facebooku? Je tam vůbec? 

R: No jasně, je tam vpravo a někdy taky uprostřed na zdi, ale já mám adblock. 

 

T: Takže tam žádnou reklamu nevidíš? 

R: Ne, skoro vůbec. 

 

T: A co třeba na Googlu, myslíš, že je tam nějaká reklama? 

R: Jako všude je reklama… 

 

T: Jak vypadá ta na tom Googlu? 

R: Tam jsou různý aplikace a ty jsou jakoby taková reklama. Že třeba na Google Play si 

můžeš nějaký věci koupit. 

 

T: Fajn, půjdeme dál. Používáš Wikipedii? 
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R: Jo, pořád. 

 

T: Na co ji používáš? 

R: Hlavně do školy nebo prostě když potřebuju něco zjistit, tak to tam hledám. 

 

T: Dokázal bys říct nějaké výhody a nevýhody Wikipedie? 

R: No je tam všechno, to je jako dobrý, ale blbý je, že tam třeba můžou bejt chyby, 

protože tam může psát každej. 

T: Koukám, že máš na internetu zmáknutý snad úplně všechno. (smích) Tak já na závěr 

zase odbočím. Slyšel jsi někdy o kyberšikaně? 

R: Jo, slyšel. 

 

T: A od koho? 

R: Ve škole se to snad nějak jako řešilo. 

 

T: Co se řešilo? 

R: To už nevim, co to bylo, ale měli jsme pak takový přednášky v rodince, jako 

abychom si na to dali pozor. 

 

T: Co ty si o tom myslíš - je to závažnej problém? 

R: Jako asi jo, já nevim. 

 

T: Co si pod tím vůbec představíš? Jak taková kyberšikana vypadá? 

R: No, ro je šikana po internetu nebo po mobilu bych řek. 

 

T: Mohlo by se to stát třeba tobě, že bys byl obětí kyberšikany? 

R: Kdyby mě někdo otravoval, tak ho bloknu a je hotovo, s tím už pak nic neudělá. 

Takže asi ne. 

 

 

CHLAPEC 4 

T: Slyšel jsi už někdy, že existují nová, síťová nebo digitální média? 

R: No, někde asi jo… 
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T: Co si pod tím představíš? 

R: Nevim, asi digitální televizi…? 

 

T: Mhm, a co internet? Myslíš, že by se dal zařadit mezi nová média? 

R: Tak asi jo, když se na to ptáš. (úsměv) 

 

T: Co všechno používáš na internetu a teda v těch nových médiích? 

R: Různě, YouTube, Facebook, Gamepark… (přemýšlí) Pak ještě sleduju filmy, stránky 

o motorkách a hokejový žebříčky… 

 

T: Setkáváš se s něčím z toho, co jsi tu vyjmenoval ve škole? Jako jestli se o tom 

učíte… 

R: Občas jo, když máme počítače. Ale ne moc. 

 

T: A co se třeba učíte? 

R: Říkali nám, že na Googlu se dá najít všechno, i když to smažem, že to tam někde 

zůstane, taky abysme nedávali na Facebook nic, čeho bysme pak mohli litovat. 

 

T: To tě zaujalo? 

R: Docela jo, tak jsem si to zapamatoval. 

 

T: Co používáš na komunikaci s kamarády? 

R: Myslíš jako na internetu? 

 

T: Jo, jo, na internetu nebo i na mobilu… 

R: Nejvíc Facebook chat, občas ještě Snapchat. 

 

T: A co ti vyhovuje víc - bavit se s lidma ve škole nebo venku a nebo si s nima psát? 

R: Jasně, že bavit se normálně je lepší. 

 

T: Proč? 

R: Tak je to rychlejší. Než něco napíšu, tak to dlouho trvá. 

 

T: A má to psaní ještě nějaký výhody nebo nevýhody? 



  

105 

 

R: Dobrý je, že napsat se daj i trapný věci, který nechci s lidma normálně řešit. 

 

T: Jako který třeba? 

R: (úsměv) Tak třeba když chci chodit s nějakou holkou, tak si nejdřív píšem na 

Facebooku a pak si tam napíšem, že by něco prostě mohlo bejt. (smích) 

 

T: To je ta výhoda? 

R: No… 

 

T: A co nějaký nevýhody? 

R: Může si z tebe někdo dělat srandu. Prostě když někomu napíšeš něco trapnýho, tak se 

to rozkecá po třídě a pak si z tebe všichni dělaj srandu. 

 

T: Kromě chatu, co ještě děláš na Facebooku? 

R: Koukám, co je novýho. 

 

T: A že bys tam byl nějak aktivní… Vkládal tam něco, komentoval, sdílel, lajkoval? 

R: Jo, to taky. Když je něco zajímavýho, tak to tam sdílim, občas tam dám nějakou 

fotku a nebo video. 

 

T: Jaký fotky a videa? 

R: Různě ze školy, z přestávek… 

 

T: Aha, co na nich třeba je? 

R: (smích) Kraviny. Jednou jsme po sobě prostě házeli penálama, byla to šílená bitka, 

tak jsem to točil na mobil, a  pak jsem to dal na Facebook. 

 

T: Hmm, to je dobrý teda. (úsměv) Koho máš na Facebooku v přátelích? Znáš všechny 

ty lidi? 

R: (přemýšlí) Asi tam mám pár lidí, co neznám. 

 

T: Proč sis je přidal? 

R: Já nevim… Proč ne, že jo? Moh‘ jsem poznat někoho novýho. 
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T: A poznal? 

R: Tak mam tam ty lidi, ne? 

 

T: To jo a píšeš si s nima třeba nebo dávají tam oni něco? 

R: Ne, nevšim jsem si toho. Asi tam nic nedávaj a nevim, co bych si s nima měl psát. 

 

T: No, když jsi je chtěl poznat…? 

R: Stačí, že je mám v přátelích podle mě. 

 

T: Hlídáš si nějak zabezpečení Facebooku? 

R: Asi heslem, ne? 

 

T: A co nastavení soukromí? 

R: To si nenastavuju. 

 

T: A víš, kde se to dá udělat? 

R: Jako vim, že je tam nějaký nastavení, ale nekoukám na to. 

 

T: Proč ne? 

R: A proč jo? Nevim, je to na nic. Nic tajnýho tam nemam. 

 

T: Dobře, a co si myslíš o reklamě na Facebooku? 

R: Jako co si o ní mám myslet? 

 

T: Je tam vůbec nějaká? 

R: Tak asi jo. 

 

T: A jak vypadá? 

R: Já nevim, na reklamy nekoukám. 

 

T: Lajkuješ na Facebooku nějaký stránky? 

R: Občas jo… 

 

T: K čemu podle tebe tyhle stránky jsou? 
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R: Abych měl přehled, co je novýho třeba v hokeji nebo v motorkách a tak… 

 

T: Je na těch stránkách nějaká reklama? 

R: Tak třeba u těch motorek jsou značky těch motorek. 

 

T: Fajn, a co reklama na Googlu? Používáš Google? 

R: Mhm.(přikyvuje) 

 

T: Je tam nějaká reklama? 

R: Tak ten nápis Google je tam jako taková reklama. 

 

T: Wikipedii používáš? 

R:Jo, když píšu úkoly doma. 

 

T: Má nějaký výhody a nevýhody? 

R: No je tam všechno… 

 

T: A co nějaká nevýhoda? 

R: Já nevim, asi že tam může psát každej. Že tam můžou bejt kraviny klidně. 

 

T: Jasně. Blížíme se ke konci, tak poslední otázky - Slyšel jsi někdy o kyberšikaně? 

R: No, slyšel. 

 

T: A kde? 

R: Ve škole od paní učitelky. 

 

T: Co vám o ní říkala? 

R: Páváě to, abysme nedávali nic na Google nebo Facebook, že to tam pak zůstane. 

 

T: Jak si představuješ, že taková kyberšikana vypadá? 

R: Já nevim… možná když právě dáš něco blbýho na ten Google, tak tě pak někdo 

může vydírat. 

 

T: Myslíš, že tebe by někdo mohl takhle šikanovat? 
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R: Tak asi každýho, když si nedává pozor. 

 

T: Jak si můžeš dávat pozor? 

R: když nebudu dávat právě že nic blbýho na internet. 

 

T: Fajn, to je všechno, tak díky za rozhovor. 

 

 

CHLAPEC 5 

T: Kdybych ti řekla, že existujou nová, digitální nebo síťová média, co by sis pod tím 

představil? 

R: Možná tablet nebo smatphony. Prostě nějaký nový věci. 

 

T: A co třeba internet? 

R: Jo, to nevim, ale asi taky. 

 

T: Používáš něco z nových médií a z internetu? 

R: Mám právě tablet a smartphone. 

 

T: A na co koukáš na internetu? 

R: To je různý - YouTube, Facebook, Twitter, Ulož to, Sleduj seriály… Prostě je toho 

spousta. 

 

T: Učíte se o něčem z toho, co jsi teď říkal ve škole? 

R: Myslíš o internetu? 

 

T: Myslím o těch nových médiích obecně… 

R: Když máme počítače, bereme pořád nějaký tabulky nebo píšeme něco ve Wordu. 

Když už jsme se dostali na Internet, tak akorát něco hledáme na Googlu nebo Wikipedii, 

nic víc. Podle mě toho totiž pan učitel s těma novýma věcma neumí. 

 

T: Aha.. Tak když jsi na internetu, používáš nějaký programy na komunikaci 

s kamarádama? 

R: No Facebook a někdy Skype, ale ten moc ne. 
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T: A co ten Twitter? 

R: Tam spíš koukám, co tam píšou ostatní. Moc kámošů na Twitteru není. Jsou tam 

hodně sportovci, tak koukám, co tam dávaj. 

 

T: S kámošema si teda nejvíc píšeš na Facebooku, jo? 

R: Jo. 

 

T: Vyhovuje ti víc si s nima psát nebo si povídat na přímo jako z očí do očí? 

R: Určitě z očí do očí. 

 

T: A to psaní třeba na chatu na Facebooku, jaký to má výhody a nevýhody podle tebe? 

R: Jako je to dobrý, že je to zadarmo. Když chceš někomu něco říct, tak nemusíš volat, 

nebo když je někdo daleko a chceš o něm něm vědět… Ale je na houby, že když tam 

něco řešíš, tak to nemusí všichni pochopit. Napsal jsem kámošovi něco ze srandy, ale 

vůbec to nepochopil. Naštval se a pak se se mnou tejden nebavil. 

 

T: Vysvětlili jste si to potom? 

R: Jo, já byl teda naštvanej, že se urazil kvůli takový blbosti, ale pak jsem mu to řek. 

 

T: Takže už jste si to nevysvětlovali na chatu? 

R: Radši ne. Někdy je problém napsat to správně. Jakože nevím, jak to napsat, aby to 

ten druhej pochopil tak, jak to myslím. 

 

T: Co ještě kromě chatování děláš na Facebooku a vůbec sociálních sítích? Dáváš tam 

něco, píšeš, sdílíš…? 

R: Jak mam náladu. Když najdu nějakou dobrou fotku, tak jí tam dám, a sem tam i ten 

status napíšu. 

 

T: Dáváš tam fotky sebe a kamarádů? 

R: Taky, ale zkoušim i fotit třebas přírodu, nebo nějaký lidi. 

 

T: Máš nějakej dobrej foťák? 

R: Mám docela dobrej digitál, ale chtěl bych si našetřit na zrcadlovku. 
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T: To je hezký. Takže bys řekl, že jsi na Facebooku docela aktivní? 

R: Jo, to docela jo. 

 

T: Koho máš v přátelích na Facebooku? Znáš všechny ty lidi? 

R: (přemýšlí) No, mám tam pár profilů, co jakoby nejsou lidi. 

T: Co znamená, že to nejsou lidi? 

R: Jsou to nějaký jakoby firmy, třeba fotografický. 

 

T: A ty máš v přátelích nebo jsi jim dal like jako jejich stránce? 

R: Ne, jsou tam jako lidi, že si je musíš přidat do přátel. 

 

T: Jak si hlídáš zabezpečení Facebooku? 

R: Tak normálně, heslem. 

 

T: A co nastavení soukromí? 

R: Jo tohle, tam mám normálně snad jenom pro přátele nastaveno. 

 

T: Víš, co všechno se tam dá nastavit? 

R: Jestli to maj vidět všichni nebo jenom přátelé. A pak se taky dá blokovat někoho. 

 

T: Blokoval jsi někdy někoho? 

R: Jenom jednou jednu holku, co mě votravovala. 

 

T: Jak tě otravovala? 

R: Furt mi něco psala, dávala tam nějaký trapný obrázky, prostě mě vytáčela, tak jsem jí 

bloknul.  

 

T: OK, a co když se budeme bavit o reklamě na internetu. Jak vypadá třeba reklama na 

Facebooku? 

R: Je tam na straně, ty různý odkazy na stránky. 

 

T: A jinde? 

R: To nevim, ničeho jsem si nevšim. 
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T: Co Google? Je tam někde reklama? 

R: Asi jo… Jo vlastně při tom hledání jsou nahoře takový ty barevný odkazy.  

 

T: Používáš Wikipedii? 

R: Jo, používám. 

 

T: Na co? 

R: Na psaní úkolů. 

 

T: Má Wikipedie nějaké výhody a nevýhody? 

R: Tak určitě jo, že je tam všechno na jednom místě, ale někdy je to moc dlouhý, nechce 

se mi to nečíst. 

 

T: Říká ti něco pojem kyberšikana? 

R: Jo, bavili jsme se o tom ve škole, že někdo něco proved. 

 

T: Stalo se něco tady u vás ve škole? Víš, co to bylo? 

R: Nějaká holka se posmívala jiný holce na Facebooku nebo co. 

 

T: Myslíš, že by se ti taky mohlo něco takovýho stát? 

R: Jako že by se mi někdo posmíval? 

 

T: Třeba... Nebo že by tě někdo obecně šikanoval třeba na Facebooku. 

R: Tak to nevim. Asi vlastně proč ne, že jo, ale nevim, asi nikomu nedávám důvod, si 

myslim. 

 

 

CHLAPEC 6 

T: Když řeknu nová média nebo digitální, síťová média… Co si pod tím představíš? 

R: Asi internet… 

 

T: Na co se díváš na internetu? 
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R: Nejvíc na YouTube, Facebook nebo Wikipedii kvůli škole taky. Pak stahuju filny 

občas.  

 

T: A učíte se o něčem z toho, co jsi teď vyjmenoval ve škole? 

R: No říkali jsme si, co je internet, co je Google nebo ta Wikipedie. 

 

T: Třeba o Facebooku, mobilních aplikacích nebo nějakých novinkách se neučíte? 

R: Tak to vůbec. 

 

T: Proč myslíš, že se o tom neučíte? 

R: Já nevim, to by bylo divný učit se o tom ve škole, ne? Co by se o tom jako učilo? 

 

T: To já nevím. Myslíš, že není, co se na tom učit? 

R: No jako není. To snad zvládne používat každej podle mě. 

 

T: Když už jsme začli mluvit o tom Facebooku, na co ho používáš? 

R: No jako messenger v mobilu. Nebo tam občas dám nějaký video z YouTube. 

 

T: Co takhle statusy a fotky? 

R: No občas tam napíšu, jestli někdo nejde ven nebo že se nudim. A fotky tam dávám 

taky občas. 

 

T: Jaký tam dáváš fotky? 

R: No sebe. Dělám kraviny třeba s webkou, pak tam něco napíšu a dám to tam. 

 

T: A co fanouškovský stránky - fan pages - dáváš jim taky někdy like? 

R: Čemu? 

 

T: To jsou stránky různých značek, slavných osobností nebo třeba i jen nějaké hlášky, 

zájmy a tak.  

R: Aha, tak to jo, tam něco mám no, různý věci - hlavně filmy, auta a tak. 

 

T: K čemu myslíš, že jsou ty stránky? 

R: Aby se lidi bavili. Někdy jsou tam třeba vtipný věci. 
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T: Fajn a říkal jsi, že používáš messenger, používáš ještě nějaký jiný program na 

komunikaci s kamarády? 

R: Ani ne, jenom ten Facebook v mobilu i na počítači. 

 

T: Dokázal bys říct, jestli má tohle chatování na Facebooku nějaký výhody a nevýhody? 

R: No, že se můžu bavit s někym, kdo je daleko. Taky je to zadarmo. Ale zase je blbý, 

že je tam vidět, když jsem online, že si něchci s někym psát, ale když mě tam vidí, tak 

mi hned napíše.  

 

T: Koho máš vlastně na Facebooku v přátelích? Znáš všechny ty lidi, co tam máš? 

R: Některý neznám no. 

 

T: A proč máš ty lidi v přátelích?  

R: No oni se mi tam objevili, že bych je moh‘ znát, tak jsem si je přidal. 

 

T: Víš, co je to za lidi? 

R: některý znám od vidění a některý teda vůbec. 

 

T: A hlídáš si nějak zabezpečení Facebooku? 

R: No, heslem. 

 

T: a co třeba nastavení soukromí u příspěvků, který tam dáváš? 

R: To moc neřešim, nedávám tam žádný tajnosti. 

 

T: Tak jo, pojďme dál. Co taková reklama na Facebooku? Je tam vůbec? 

R: No to nevim, ale asi ne. 

 

T: Myslím, že tam vůbec není, nebo si ji teď jen nevybavíš? 

R: Ty jo, myslim, že tam jako žádná ani není. Nebo jsem si jí teda nevšim. 

 

T: A co třeba na Googlu? 

R: Tam taky o žádný nevim. 
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T: A kde je na internetu reklama? 

R: No na některých stránkách jsou takový ty rozklikávací obrázky. A na YouTube třeba 

před těma videama jsou občas reklamy, nebo tam vyjížděj zespoda, když na něco 

koukáš.. 

 

T: Fajn, půjdeme dál. Používáš Wikipedii? 

R: No, když potřebuju najít něco do školy, tak jo. 

 

T: Dokázal bys říct nějaké výhody a nevýhody Wikipedie? 

R: Je toho tam hodně a dá se to zkopírovat, to je dobrý. Ale choděj tam všichni, takže 

pak ty úkoly maj všichni stejný a pani učitelka pak nadává, že jsme to opisovali od sebe. 

 

T: Aha, to je zajímavý. Teď půjdeme zase trochu někam jinam. Slyšel jsi někdy o 

kyberšikaně? 

R: No, slyšel. 

 

T: A od koho? 

R: Mluvili o tom v televizi, že nějakýho kluka někdo zmlátil, natočil to na mobil a pak 

to dal na YouTube. 

 

T: Co to podle tebe je? 

R: No, to je když někoho šikanujou třeba přes Facebook nebo přes to YouTube, že třeba 

něco natočej. 

 

T: Setkal se někdy ty sám s kyberšikanou? 

R: To ne, ani nikoho takovýho neznám, akorát u nás ve škole někoho takhle šikanovali, 

ale nevim, kdo to byl. 

 

T: Mohlo by se to stát třeba tobě, že bys byl obětí kyberšikany? 

R: No, to nevim. Myslim si, že jsem úplně normální, takže nikdo nemá důvod, aby mě 

šikanoval. 
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DÍVKA 1 

T: Co tě napadne, když řeknu nová média? 

R: Něco moderního, co teď letí. Třeba Facebook nebo Instragram a tak. 

 

T: Co teda z nových médií používáš? 

R: Ten Facebook i ten Instragram. 

 

T: A ještě něco třeba na internetu? 

R: Tak na internetu normálně jako všichni - YouTube, Wikipedie a různý stránky. 

 

T: Setkáváš se s něčím z toho, o čem jsi teď mluvila, ve škole jako ve výuce? 

R: (přemýšlí) Asi ne. Teda v informatice jsme občas na netu, ale to není nic moc. 

 

T: Co se učíte o internetu? 

R: No, Google, Wikipedii… (přemýšlí) A to je asi všechno. 

 

T: proč si myslíš, že se toho neučíte víc třeba o Facebooku? 

R: Já teda nevím, co bysme se měli o Facebooku učit, když je tam všechno jasný. Je to 

v češtině, takže tam vložit fotku zvládne každej, si myslim. 

 

T: Co používáš na komunikaci s přáteli online? 

R: Ten Facebook nejvíc. A pak ještě Skype. 

 

T: Má tahle online komunikace nějaký výhody oproti tomu, když se bavíš s kamarády 

třeba ve škole? 

R: No je to super, když se potřebujem bavit o něčem, co nikdo nesmí slyšet. A je to i 

jednodušší, když potřebujem něco řešit, protože některý věci se líp píšou, než říkaj. Jo a 

taky na tom Skypu je dobrý, že si můžem volat a vidíme se u toho. 

 

T: A co nevýhody? 

R: Jako jednou se mi stalo, že jedna holka zkopírovala, co jsem jí napsala a ukázala to 

jednomu klukovi ve třídě a ten se mi pak vysmíval. 

 

T: Proč to udělala? 
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R: Naštvala se na mě, tak se mi chtěla pomstít. 

 

T: Co kromě toho chatu používáš na Facebooku nebo na dalších sociálních sítích? 

R: Dávám tam hodně fotek, to mě baví. 

 

T: Co tě na tom baví? 

R: Já si s těma fotkama ráda hraju - různě je upravuju na Instagramu. Baví mě to, 

protože pak ty fotky vypadaj umělecky. 

 

T: A třeba statusy nepíšeš? 

R: No to ani moc ne, občas tam napíšu, když mě třeba něco naštve, tak si potřebuju 

vylejt zlost, tak to udělám tam. 

 

T: A koho máš v přátelích? Znáš všechny ty lidi? 

R: Mám tam pár lidí, co jsem nikdy neviděla. Když mě požádá někdo cizí o přátelství, 

tak se kouknu, co je zač, a když vypadá zajímavě, tak si ho přidám. 

 

T: Nevadí ti, že si takového člověka vlastně pouštíš do soukromí a vlastně ani nevíš, o 

koho jde? 

R: Ne, zas tak soukromý věci tam nemám, a když jsou ty lidi zajímavý… 

 

T: A podle čeho poznáš, že jsou zajímavý? 

R: No, podle fotek, podle věcí, co lajkujou, a tak. 

 

T: Dobře a co třeba lajkuješ ty? Jaký stránky? 

R: Hlavně zpěváky, herce a filmy. A pak takový ty blbosti, jakože „Kámoši jsou nej“, 

„Nesnášim nudu“… Je toho strašně moc. 

 

T: K čemu myslíš, že tyhle stránky jsou? 

R: Aby si udrželi fanoušky… 

 

T: A takový ty „Kámoši jsou nej“, o kterých jsi mluvila? 

R: To je jen tak, aby ostatní věděli co mám ráda a na čem mi záleží. 

T: Je tam někde nějaká reklama na Facebooku? 
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R: Jo, je. Je tam na straně, napravo a pak ještě občas se tam něco objeví uprostřed. 

 

T: A co na Googlu? 

R: Tak tam vůbec nevim. Tam je jen ten nápis Google… 

 

T: A když se dostaneš dál, že něco vyhledáváš a dostaneš se na stránku s odkazy…? 

R: Hmm.. (přemýšlí) Tak to fakt vůbec netušim… 

 

T: V pohodě, půjdeme dál. Co Wikipedie - na co ji používáš? 

R: Když potřebuju něco zjistit. Většinou do školy, že máme nějakej úkol, psát nějakej 

referát nebo tak. 

 

T: Jaký výhody a nevýhody má Wikipedie. 

R: Tak výhoda je, že je tam všechno. A nevýhoda, že tam snad i můžou bejt chyby, si 

myslim. Že to tam píšou normální lidi a někdy se můžou splést. 

 

T: Bezva, tak půjdeme zase úplně k něčemu jinému. Říká ti něco slovo kyberšikana? 

R: Jo, slyšela jsem to. 

 

T: A kde? 

R: Od paní učitelky. Říkala nám, ať si na to dáme pozor, že je to nebezpečný. 

 

T: Co si pod tím teda představíš? 

R: No, když někdo někoho šikanuje, tak to pak ještě dává na internet - jakože to třeba 

nahraje na YouTube nebo pomlouvám na Facebooku. 

 

T: Co bys dělala, kdyby se něco takového stalo tobě? 

R: Ty jo, to vůbec nevim. Podle mě se mi to vůbec nestane. Ale asi ybch si toho spíš 

nevšímala a ono by to pak toho člověka třeba přešlo… 

 

 

DÍVKA 2 

T: Když řeknu nová média, co se ti vybaví?  

R: (přemýšlí) Ty jo, asi vůbec nic… (smích) 
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T: Taky se jim říká digitální… 

R: Tak třeba digitální foťák…nebo televize…? 

 

T: No vidíš to, že tě něco napadlo. Taky se jim říká síťová média, takže jde o nějaké 

sítě… Třeba internet. Nebo mobilní sítě. 

R: Jo aha. 

 

T: Na co se díváš na internetu? 

R: Tak na Facebook, že jo. To je jasný. Pak na YouTubko, Instagram, Super.cz..Asi 

tak… 

 

T: A co na mobilu, používáš nějaký aplikace? 

R: No, messenger, ten Instagram a pakPixWords. 

 

T: Učíte se o něčem z toho, co jsi teď všechno vyjmenovala ve škole? 

R: Ježiš, tak to vůbec. 

 

T: Jak to? Proč si myslíš, že se o tom neučíte? 

R: Já ani nevim, kdo by to u nás ve škole učil, když tu nikdo z učitelů ani nemá 

Facebook. Skoro ani nevědí, co to je. 

 

T: Aha, takže fakt neprobíráte vůbec nic, třeba o internetu? 

R: Jako to asi jo, ale to nejsou věci, co by mě zajímaly. 

 

T: A chtěla by ses o tom něco učit? 

R: Tak to nevim, nevim, co by se okolo toho mělo učit. Ale zase proč ne, aspoň by to 

bylo možná něco zajímavýho. 

 

T: Říkala jsi že chodíš na Facebook a že máš messanger. Na co je používáš? 

R: Píšu si s kamarádama tam. 

 

T: A zdá se ti to lepší nebo horší než bavit se s nimi normálně? 



  

119 

 

R: Určitě radši kecám s holkama ve třídě nebo venku, ale některý věci je lepší si spíš 

psát. 

 

T: Jaký například? 

R: Když řešíme kluky nebo když si potřebujem říct třeba jako s tou mojí nejlepší 

kámoškou něco, co by neměly slyšet ty ostatní.  

 

T: Vidíš v tom chatování teda nějaké výhody a nevýhody? 

R: Jako dobrý je, že si tam právě můžem psát úplně tajně a kolikrát tam napíšu věci, 

který bych normálně neřekla. Blbý je, že to dělaj i ty ostatní, takže se kolikrát dozvim 

něco, co bych radši nevěděla. (smích) 

T: Co všechno o sobě píšeš na ten Facebook? Píšeš třeba statusy, sdílíš fotky? 

R: Mám tam takový ty věci, co tam maj všichni. Statusy moc nepíšu, spíš tam dávám 

fotky svoje. Hlavně přes Instagram. 

 

T: A koho máš v přátelích na Facebooku? Máš tam i lidi, který neznáš? 

R: Jako pár cizích lidí tam mám, no. 

 

T: A víš, co je to za lidi? Proč je tam máš? 

R: Tak buď mi přišli zajímavý, tak jsem si je přidala a nebo mě někdo požádal o 

přátelství a vypadal dobře, tak jsem to přijala. 

 

T: Jsi s těmi lidmi třeba nějak v kontaktu? 

R: Přidal si mě nějak Arab a hned mi psal anglicky, jak se mám. Tak jsem si s nim 

chvilku psala. Teď už mi jen občas napíše „ahoj“, ale jinak nic moc. Spíš koukám, co 

tam dávaj oni, 

 

T: Hlídáš si nějak zabezpečení toho, co lidi můžou a nemůžou vidět na tom Facebooku? 

R: Jo, jo, mám tam nastaveno, že všechno můžou vidět jenom přátelé. 

 

T: Víš, co se tam dá všechno nastavit a udělat? 

R: No, že to můžou vidět buď všichni a nebo jenom přátelé, pak si tam taky můžeš dát, 

že od někoho nechceš vidět ty příspěvky, a asi toho tam bude víc, ale moc to nesleduju. 
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T: Dáváš liky nějaký fanouškovským stránkám na Facebooku? 

R: Docela jo, mám tam různý citáty, herce, zpěváky, filmy, nebo knížky. 

 

T: K čemu si myslíš, že tyhle stránky jsou? 

R: No k tomu, aby lidi věděli, jaká jsem a co se mi líbí, a podle toho si buď můžem 

pasovat nebo ne. Já se třeba kouknu, co má rád ten, co mě žádá o přátelství, a když tam 

mám věci, co se i líběj, tak ho přijmu 

 

T: Fajn, a když se podíváme na Facebook a reklamu. Je na Facebooku někde reklama. 

R: No, asi jo. Řekla bych, že docela dost, ale já to moc nevnímám. 

 

T: Kde tam teda je? 

R: Na straně a pak ještě uprostřed se objevujou různý značky. 

 

T: Používáš někdy Google? 

R: Jasně. 

 

T: A je tam někde reklama? 

R: No ten nápis Google, ne? To je jakoby jejich reklama. 

 

T: A Wikipedii, tu používáš? 

R: Jo, když je potřeba dělat něco do školy. 

 

T: A víš o nějakých výhodách nebo nevýhodách Wikipedie? 

R: Ježiš, ta nevýhody snad ani nemá ne? Výhoda, že se tam dá najít úplně všechno na 

jednom místě. 

 

T: Půjdem někam trochu jinam - poslední téma je kyberšikana. Slyšela jsi to už někdy?  

R: No, trochu. 

 

T: A kde jsi to slyšela? 

R: Myslim, že ve škole. 

 

T: Co si pod tím představuješ? 
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R: Jakože když někdo někoho šikanuje třeba přes maily nebo přes chat. 

 

T: Myslíš, že by se ti někdy mohlo stát, že by ses zapletla do kyberšikany? 

R: Asi ne, to nevim. Nevim, proč by se mi to mělo stát. 

 

T: V pohodě. Moc děkuju za rozhovor. 

 

 

DÍVKA 3 

T: Co tě napadne, když řeknu nová média? 

R: Tak asi média, co jsou nový, že jo.. Třeba takový ty placatý televize, ke kterým jsou 

takový ty brejle na 3D…? (smích) 

 

T: Jsou taky digitální nebo síťová? 

R: Jakože tam patřej i sociální sítě? 

 

T: Taky, on tam obecně patří hlavně internet. Na co se nejčastěji díváš na internetu? 

R: Na internetu? Asi na YouTube a Facebook. Jo a pak taky na blogy o módě. 

 

T: Setkáváš se s něčím z toho, o čem jsi teď mluvila, ve škole jako ve výuce? 

R: (přemýšlí) Občas se koukáme na Youtube, Ale o Facebooku se nebavíme jako vůbec. 

 

T: Co se učíte o internetu? Co vám učitelé říkají? 

R:  Jako Google, hledání, i na Wikipedii… (přemýšlí) A to je asi všechno.  

 

T: Proč si myslíš, že se toho neučíte víc třeba o Facebooku? 

R: To nevim, asi že by o tom neměl kdo učit, ale taky jako co se o tom učit? Mně to 

přijde asi docela i zbytečný, když s tím každej umí. I když vlastně jednou s náma 

Facebook asi probírali. Když jsme byli v osmičce, jedna holka z devítky dala nějakýmu 

klukovi fotku, na který byla skoro nahatá. On to pak dal na internet a byl z toho průšvih. 

Pan učitel nám pak říkal, ať si na tyhle věci dáváme pozor, že nikdy nevíme, co se 

s našima fotkama může stát. 

 

T: No vidí, to je zajímavý. A co používáš na komunikaci s přáteli online? 
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R: Tak Facebook, jasně. 

 

T: Myslíš, že má tohle chatování nějaký výhody oproti tomu, když se bavíš s kamarády 

třeba ve škole? 

R: Na chatu se toho dá napsat mnohem víc. To bysme si třeba do očí neřekli, ale napsat 

se to dá. Do očí bych třeba kamarádce nikdy neřekla, že je blbá, ale napsat to je o dost 

jednodušší. Jen je blbý, že nevidim, jak se na to ten druhej tváří. 

 

T: Co kromě toho chatu používáš na Facebooku nebo na dalších sociálních sítích? 

R: Dávám tam nějaký fotky nebo videa a sdílim, když najdu něco zajímavýho. 

 

T: A třeba statusy nepíšeš? 

R: No to ani moc ne, občas tam napíšu, když mě třeba něco naštve, tak si potřebuju 

vylejt zlost, tak to udělám tam. 

 

T: A koho máš v přátelích? Znáš všechny ty lidi? 

R: Mám tam pár lidí, co jsem nikdy neviděla. 

 

T: Proč tam ty lidi máš? 

R: Požádali mě o přátelství, tak jsem přijala. 

 

T: Nevadí ti, že si takového člověka vlastně pouštíš do soukromí a vlastně ani nevíš, o 

koho jde? 

R: Já na tom profilu nemám nic špatnýho, nebo že by to ten člověk mohl zneužít nějak 

proti mně, takž je mi to jedno, koho tam mám. 

 

T: Dobře a co třeba lajkuješ? Máš označený nějaký fanouškovský stránky? 

R: Jako takový ty, jak se pak ukazujou na tom prostředku? (tazatel přikyvuje) Něco tam 

mam, ale žádnej extrém. Pár filmů a míst, kde jsem třeba byla, ale moc toho není. 

 

T: K čemu myslíš, že tyhle stránky jsou? 

R: Aby se lidi bavili… 

 

T: Je tam někde nějaká reklama na Facebooku? 
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R: Jo, je. Je tam na straně,  jsou tam stránky, na který chodíš asi nejčastějš, a pak se ti 

ukazujou i na Facebooku.  

 

T: A co reklama na Googlu? 

R: Tak tam vůbec nevim. Tam žádný reklamy asi nejsou, je tam jen to hledání. 

 

T: Když se ještě vrátím k tomu Facebooku - hlídáš si nějak zabezpečení profilu? 

R: No jako dá se tam nastavit soukromí… 

 

T: Jak to máš nastavené ty? 

R: Jo, celkem dost. Mám tam, že všechno můžou vidět jen přátelé, a mám hodně složitý 

heslo, aby se mi tam nikdo nedostal. 

 

T: Výborně, půjdeme dál. Co Wikipedie - na co ji používáš? 

R: Akorát na psaní referátů do školy. 

 

T: Jaký výhody a nevýhody má ta Wikipedie? 

R: Tak výhoda je, že je tam všechno a je to hrozně rychlý. Některý referáty jsou 

s Wikipedií hotový hned. U něčeho je třeba ale málo informací. Ty články nejsou 

všechny stejně dlouhý a někde je toho málo a musím pak hledat jinde. 

 

T: Výborně, jdeme k poslednímu tématu. Říká ti něco slovo kyberšikana? 

R: Jo, jasně. 

 

T: A kde jsi o tom slyšela? 

R: Ve škole od třídního. A pak jsme taky měli nějakou přednášku o tom- 

 

T: Co si pod tím teda představíš? 

R: To je když někdo někoho obtěžuje třeba na chatu, pomlouvá ho, nebo dá třeba 

nějakou hnusnou fotku na Facebook a pak se mu kvůli ní vysmívá. 

 

T: Myslíš, že by se něco takového mohlo stát i tobě? 

R: Já myslim, že ne. Nikomu neležim v žaludku, takže mě všichni nechávaj na pokoji. 
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DÍVKA 4 

T: Co si představíš, když se řekne nová, případně síťová nebo digitální média?  

R: Jakoby něco novýho, moderního… Třeba iPhone nebo tablet…? 

 

T: Výborně. Patří tam ale taky internet- na co se ty nejvíc díváš na internetu? 

R: Na  Facebooku jsem úplně nejvíc. Pak taky chodim na Ask.fm, extra.cz a různý 

bulváry. 

 

T: Probíráte něco z toho, co jsi teď říkala, ve škole? 

R: Hmm, nějak si to nevybavuju, ale myslim si, že moc ne. Možná nám občas řeknou 

něco o tom Facebooku, jakože si máme dávat pozor na to, co tam píšem. Ale jinak ne. 

 

T: A co se učíte třeba o internetu? 

R: Tak různě, Nejvíc se učíme, jak tam hledat věci na Googlu, založili jsme si e-mail a 

teď ho musíme občas používat. Hledáme tam různý informace a tak. 

 

T: Proč si myslíš, že toho neprobíráte víc třeba o tom Facebooku? 

R: Já myslim, že to asi do školy nepatří. My máme stejně ten Facebook na školních 

počítačích bloklej, takže by se to ani nedalo. 

 

T: A chtěla by ses učit něco víc o těch nových médiích? Nemyslím jen Facebook, ale o 

tom, jak to funguje na internetu, o nových aplikacích a podobně? 

R: Tak asi by to bylo zajímavější než třeba dělat tabulky, ale jinak na tyhle věci moc 

nejsem. 

 

T: Když jsme teda začly o tom Facebooku, na co ho používáš? 

R: Hlavně chat používám. Pak tam taky dávám fotky… A občas sdílim nějaký citáty 

třeba. 

 

T: Aha, a ten chat - má tohle psaní s kamarády nějaké výhody nebo naopak nevýhody? 

R:  No, na chatu jsem taková odvážnější. Normálně se spíš stydim, ale když si mám 

s někým psát, můžu napsat skoro všechno, i to, co bych normálně neřekla. Když mě 

někdo naštve, tak se s nim nebavim, ale pak mu třeba na chatu napíšu, co mi vadí. 
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Hodně holek to tak dělá. Nebo když se jim líbí nějakej kluk, tak si s nim píšou a třeba si 

na chatu řeknou, že spolu budou chodit 

 

T: To ti tedy přijde jako výhoda? 

R: Jo, určite. 

 

T: A co nějaká nevýhoda? 

R: Někdy je to pomalý. Když třeba někdo neumí rychle psát, tak to trvá. Nebo když 

zrovna není online, tak musím čekat třeba dýl, než mi odpoví. 

 

T: Podle čeho si vybíráš na Facebooku přátelé? Máš tam jen lidi, který opravdu znáš? 

R: To ne, mám tam i lidi, se kterýma jsem se seznámila na Facebooku. 

 

T: Seznamuješ se s lidmi na Facebooku? A jak? 

R: No, koukám na ty návrhy, co to píše, že ty lidi můžeš znát, a ty pak požádám o 

přátelství. Nejsou to úplně cizí lidi, znám je třeba od vidění. 

 

T: Ale normálně venku se s nima nebavíš, když je potkáš? 

R: To ne… 

 

T:  A na Facebooku si ale píšete? 

R: Ne úplně. Spíš si třeba likujem fotky nebo občas napíšem nějakej komentář, když je 

ta fotka třeba hezká. 

 

T: Proč to vlastně děláš, že si přidáš takhle skoro úplně cizího člověka? 

R: Vypadá to dobře, když tam mám hodně přátel. Některý slavný lidi musej mít třeba tři 

profily, protože do jednoho se jim ty lidi nevejdou. To mi přijde super. 

 

T: Aha, a hlídáš si nějak zabezpečení toho Facebooku? 

R: No jako, mám tam heslo, a pak si taky hlídám mobil, aby mi ho někdo nevzal a třeba 

mi tam nevlez. 

 

T: A co nastavení soukromí? Víš, co se tam dá všechno nastavit? 
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R: No nějaký to zabezpečení, jako kdo co vidí a tak. Já tam mám, že všechno můžou 

vidět jen přátelé. 

 

T: Fajn, teď u Facebooku ještě zůstaneme, ale půjdeme do trochu jiného odvětví. Co 

říkáš na reklamu na Facebooku?) 

R: No, ta je tam napravo vlastně. 

 

T: Dobře, a ještě někde? 

R: Hmm, možná občas ještě uprostřed, ale to nevim. 

 

T: A co na Googlu? Je tam nějaká reklama? 

R: Asi taky jo. 

 

T: Dokázala by sis to vybavit? Kde tam asi je? 

R: Ty jo, vůbec si to nevybavuju… Nic mě k tomu nenapadá… 

 

T: V pohodě. A co Wikipedie - používáš ji? 

R: Jo, používám. 

 

T: A na co? 

R: Na úkoly a pak někdy když chci něco zjistit. 

 

T: Jaké má Wikipedie výhody a nevýhody? 

R: Dobrý je, že je tam úplně všechno a je to česky. A blbý asi je, že tam může psát 

každej, takže tam třeba můžou bejt chyby. 

 

T: Fajn. Blížíme se ke konci. Slyšela jsi někdy o kyberšikaně? 

R: Jo, viděla jsem něco v televizi ve zprávách. A pak taky na internetu nějakej článek. 

 

T: A co to teda je, co si pod tím představíš? 

R: No když je někdo neoblíbenej, tak si ho ve třídě takový ty silnější vyhlídnou a 

začnou ho šikanovat. Pak to natáčej třeba na mobil, dávaj to na YouTubko nebo na 

Facebook… No, asi tak… 
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T: Myslíš, že by se ti něco takovýho mohlo taky stát? 

R: Já myslim, že se mi to nestane. Jsem se všema v pohodě a ani na svým profilu 

nemám nic, co by mohl někdo zneužít. 

 

 

DÍVKA 5 

T: Když řeknu nová média, co se ti vybaví?  

R: Třeba Novinky? 

 

T: Výborně! Ještě něco? 

R: Možná všechno na internetu? Takže i Facebook, YouTube…? 

 

T: Jasný. Na co se díváš na internetu? 

R: Hodně koukám na Facebook, Seznam, YouTube, ty Novinky občas… 

 

T: A co na mobilu, používáš nějaký aplikace? 

R: Jo, mám tam Facebook messenger a pak taky hodně hraju PixWords. 

 

T: Učíte se o něčem z toho, co jsi teď všechno vyjmenovala ve škole? 

R: Něco jsme si říkali různě, když máme počítače, tak tam občas něco na internetu 

děláme. Pan učitel nám říkal něco o Facebooku, hlavně o bezpečí a šikaně. Jinak 

zkoušíme hledat různý věci na Googlu a pak taky děláme s e-mailem. 

 

T: Tak to docela jde. Myslíš, že se toho z tý oblasti nových médií učíte dost? 

R: Tak to nevim, nevim, co by se tam všechno dalo učit. 

 

T: Říkala jsi, že chodíš na Facebook a máš messanger. Na co to používáš? 

R: No, na psaní s kamarádama. 

 

T: A zdá se ti to lepší nebo horší než bavit se s nimi normálně venku nebo ve škole? 

R: Jasně, že normálně na živo je to lepší. Já to ani nepoužívám tak často, jako ostatní. 

Přijde mi to trochu zbytečný, když se vidíme celej den, tak si pak ještě psát… 

 

T: Vidíš v tom psaní nějaký výhody a nevýhody? 
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R: Je to dobrý, že když mě něco trápí a bojím se to říct přímo, tak napsat se to dá daleko 

líp. Pak ale musim hodně přemýšlet, jak to napsat, aby to bylo pochopitelný a nebyl 

z toho ještě větší průšvih. 

 

T: Co všechno teda dáváš na Facebook? Píšeš třeba statusy, sdílíš fotky? 

R: Občas tam něco napíšu, když mi něco přijde zajímavý nebo se mi něco zajímavýho 

stane. 

 

T: A co fotky? 

R: Nedávám jich tam moc. Nechci být jako všichni. Nefotím se na mobil před zrcadlem 

nebo seshora, aby mi bylo vidět do výstřihu. Je to trapný. 

 

T: A tohle dělaj všichni? 

R: Jako dělá to většina holek. Pak si tam pod to píšou, jak je to super, jak jsou děsně 

sexy.Já teda nevim, ale mně to přijde spíš odpudivý. 

 

T: A co na to říkaj kluci? 

R: Některejm se to taky líbí. Ale je i pár normálních, co se tomu smějou. 

 

T: A koho máš v přátelích na Facebooku? Máš tam i lidi, který neznáš? 

R: No, to nemám. 

 

T: Požádal tě někdy o přátelství někdo, koho bys neznala? 

R: Jo, to jo, ale když ho neznám… 

 

T: nenapadlo tě, že by ses tak mohla s někým novým seznámit? 

R: No, tak to ne. Vim, že to někdo dělá, ale to není můj styl. 

 

T: Proč se ti to nelíbí? 

R: Nevim, přijde mi to divný. Jak nějaká seznamka. Ale nikdy nevíš, kdo ten profil má. 

 

T: Hlídáš si nějak zabezpečení toho, co lidi můžou a nemůžou vidět na tvém profilu? 

R: Mám tam nastaveno jen pro přátele. Ale hlavně tam teda nedávám nic, za co bych se 

měla stydět nebo co by nikdo nemoh‘ vidět. 
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T: Víš, co se tam dá všechno nastavit v tom zabezpečení? 

R: Moc jsem to nestudovala, ale vim, že si tam můžeš blokovat pozvánky na hry, což je 

fajn. Pak taky úplně někoho blokovat. 

 

T: Už jsi někdy někoho blokovala? 

R: Jo, jednoho blbečka ze třídy. 

 

T: Otravoval tě? 

R: No, ne přímo, ale byly otravný ty blbosti, co tam dával. 

 

T: Dáváš liky nějaký fanouškovským stránkám na Facebooku? 

R: Teď už moc ne. Akorát když jsem si ten Facebook udělala, tak jsem si tam něco 

naklikala. Teď jenom když se objeví něco novýho - třeba nějakej film. 

 

T: K čemu si myslíš, že tyhle stránky jsou? 

R: Podle mě je to jakoby reklama na ty věci. Filmy, oblečení a tak. 

 

T: Fajn, a je tam ještě někde reklama na tom Facebooku? 

R: Je tam na straně, takovej ten sloupec. 

 

T: Jasně, a co reklama na Googlu? Je tam nějaká? 

R: Asi jo, ale tam si ji teda moc nevybavuju. 

 

T: Když něco hledáš a objeví se ti tam ty odkazy - výsledky hledání… 

R: Tam asi něco bude no, možná nějaký ty bannery…? 

 

T: V pohodě, necháme to být. Co takhle Wikipedie, používáš ji? 

R: Jo, docela často. 

 

T: Na co ji používáš? 

R: Na referáty do školy. Nebo když mě něco zajímá a chci si něco zjistit, tak to hledám 

tam. 
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T: A víš o nějakých výhodách nebo nevýhodách Wikipedie? 

R: Výhoda je, že je tam úplně všechno. Teda když jsem něco hledala, tak jsem to tam 

našla. Ale nevýhoda je, že tam můžou bejt chyby, protože tam můžou psát všichni. 

Jakože to nedělaj odborníci. 

 

T: Výborně, napadlo tě někdy hledat ty informace ještě jinde, když na Wikipedii můžou 

být chyby? 

R: No, to ani ne. Nevim, kde bych to hledala… 

 

T: V pohodě, ještě tu mám téma kyberšikana. Slyšela jsi to už někdy?  

R: Jo, ve škole. 

 

T: Co jste si o tom ve škole říkali? 

R: Jednu holku ze sedmičky šikanovali kluci, že jí třeba vyfotili a pak k tomu napsali 

něco hnusnýho, nebo tam něco dokreslili a pak to dali na Facebook. Tý holce se pak 

všichni smáli, tak šla na jinou školu 

 

T: Bojíš se, že by se to mohlo někdy stát i tobě? 

R: Jako asi se to může stát každýmu, ale že bych se vyloženě bála, to zas ne. 

 

 

DÍVKA 6 

T: Co si představíš, když se řekne nová, nebo taky síťová nebo digitální média?  

R: Asi internet…? 

 

T: Výborně. Patří tam víc věcí, ale my se budeme bavit hlavně o internetu. Na co se ty 

nejvíc díváš na internetu? 

R: Na Facebook, YouTube a pak třeba nějaký blogy. 

 

T: Jaký blogy? 

R: Pro holky, jakože o módě, kosmetice, klukách a tak. 

 

T: Mluvila jsi o Facebooku, YouTube… Probíráte něco z toho nebo obecně z internetu 

ve škole? 
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R: No, na počítačích jsme občas na internetu. Museli jsme si založit e-mail a pak jsme 

taky zkoušeli dělat nějakou stránku, ale to jenom trochu, moc lidem to nešlo. 

 

T: Tak to je fajn. Bavilo tě to? 

R: Docela i jo. Ale bylo to těžký. 

 

T: Chtěla bys takový věci dělat častěji? 

R: Asi klidně, lepší, než něco psát ve wordu. 

 

T: Bavíte se ve škole v nějakých hodinách třeba o Facebooku? 

R: To moc ne, jako říkali jsme si, co to je, že si musíme dávat pozor, abysme tam 

nedávali nějaký tajný věci… 

 

T: Když jsme teda začly o tom Facebooku, na co ho používáš? 

R: Na všechno možný. Nejvíc chat a pak fotky. 

 

T: Když srovnáš ten chat s tím, když se normálně bavíš s kamarádama třeba venku, jaký 

to má výhody a nevýhody? 

R: Je to dobrý, že si můžem psát, i když jsme třeba daleko od sebe. Ale blbý je, že se 

může stát, že to viděj všichni, co se tam píše. Jednou se se mnou jeden kluk rozešel a 

pak o mně psal na Facebook hnusný věci, který nebyly vůbec pravda. Viděli to úplně 

všichni. Nechtěla jsem pak chodit do školy. 

 

T: No, to je pak špatný teda. Ale srovnalo se to viď: 

R: Jo, docela jo. Ale s některejma lidma se od tý doby nebavim. 

 

T: Podle čeho si teda vybíráš na Facebooku přátelé? Znáš je všechny? 

R: Jako většinu určitě. 

 

T: Kde se ti tam vzali ty lidi, co neznáš? 

R: Požádali mě o přátelství, tak jsem to přijala. Jen tak, že by to mohlo bejt zajímavý. 

 

T: Co je na tom zajímavýho? 

R: Jakože poznám nový lidi. U nás je to nuda, ve škole i venku jsou pořád stejný lidi. 
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T: A poznala jsi teda někoho novýho? 

R: Jo, s jedním klukem jsme si tam párkrát napsali. 

 

T: A viděli jste se někdy na živo? 

R: To ne, jen si píšem. 

 

T: Aha, a hlídáš si nějak zabezpečení toho Facebooku? 

R: Nikoho tam nepouštim, Jako když jsem přihlášená, tak hlídám, aby k tomu počítači 

nikdo nešel. Nebo aby mi nikdo nevzal mobil. 

 

T: A co nastavení soukromí? Víš, co se tam dá všechno nastavit? 

R: Jo, mám tam všude nastaveno jenom pro přátele. 

 

T: Dáváš na Facebook třeba fotky? Píšeš statusy? 

R: Statusy moc ne, ale fotky s kamarádkama tam dávám. 

 

T: Jo? A jaký fotky? 

R: Fotíme se navzájem na telefon. Třeba si děláme různý účesy, namalujem se a nebo 

jen děláme ksichty jen tak pro srandu 

 

T: A co reklama na Facebooku? Je tam někde nějaká? 

R: Řekla bych, že jo… 

 

T: Vybavíš si, jak vypadá? 

R: Hmmm… To nevim… (přemýšlí) Asi třeba ten nápis Facebook…? 

 

T: Fajn, a co Google? Tam je nějaká reklama? 

R: Ten nápis Google je reklama Googlu. 

 

T: A ještě něco jinýho? 

R: Tak to vůbec nevim. 

 

T: V pohodě, jdeme dál. Používáš Wikipedii? 
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R: Jasně, skoro pořád. 

 

T: A na co? 

R: Na úkoly, čtenářský deníky, referáty. 

 

T: Víš, jaké má Wikipedie výhody a nevýhody? 

R: Dá se tam najít všechno a hrozně rychle. Ale nevýhoda je, že někdy jsou ty články 

moc dlouhý a blbě se tam hledá to, co zrovna potřebuju.  A některý věci tam nemusí být 

správně, protože to lidi můžou přepisovat. 

 

T: Super. Mám tu poslední téma kyberšikana. Slyšela jsi o tom někdy? 

R: Jo, ve škole nám o tom říkali něco. 

 

T: A co vám říkali? 

R: Říkají nám, že nemáme dávat o sobě nic na internet, že si to může kdokoli najít a že 

s tím pak můžeme mít problémy v budoucnosti. 

 

T: Myslíš, že to je kyberšikana? 

R: Jo, to je když prostě dáme něco blbýho na internet a někdo to pak zneužije. 

 

T: Myslíš, že by se ti něco takovýho mohlo taky stát? 

R: To nevim, asi ne, podle mě je to přehnaný. 

 

T: Tak jo, děkuju ti za rozhovor. 

 

 

 


