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Abstrakt 

 Bakalářská práce s názvem Školní rozhlasové vysílání jako prostředek k rozvoji 

mediální gramotnosti se zabývá tvorbou školního rozhlasu a rádia v kontextu mediální 

výchovy. Konkrétně se zabývá postavením produkčních činností v mediální výchově a jejich 

očekávaným výstupům a klade důraz na školní rozhlas a rádio. 

 V teoretické části práce je nejdříve krátce charakterizováno ukotvení mediální 

výchovy v  českém pedagogickém systému se zaměřením na koncept learning by doing. Poté 

se již konkrétně věnuje školnímu rádiu, jeho historii, technické a personální stránce jeho 

fungování. Kromě toho se práce zamýšlí i nad metodickou podporou pro učitele a tvůrce 

školních rádií vůbec, navíc přináší stručnou charakteristiku vybraných zahraničních projektů, 

které se metodickou podporou zabývají. 

 Praktickou část práce tvoří data získaná z rozhovorů s redakcemi školního rozhlasu a 

rádií na školách v České republice. Zejména je zaměřena na praktickou stránku jejich 

fungování a na kompetence, které žáci podílející se na tvorbě školního rádia, mohou získat. 

Závěrem je provedeno srovnání těchto dovedností a zkušeností s očekávanými výstupy 

produkčních činností v mediální výchově. 

  

Abstract 

 The bachelor thesis School broadcasting as a tool for the developement of the media 

literacy is dedicated to the creation of the school radio in the context of the media literacy. In 

particular, the bachelor thesis deals with the role of media production activities in the media 

education and their expected outputs, with an emphasis on the school radio.  

 In the theoretical part of the thesis is first of all characterised the consolidation of the 

media education in the Czech eduacational system with the focus on the concept learning by 



 

 

doing. Subsequently, the thesis is dedicated to the school radio, its history and the technical 

and personal aspect of its operation. Besides, it contemplates the problem of the methodical 

support for teachers and school radio creators. Moreover, a brief description of chosen foreign 

projects concerning methodical support is brought up. 

 The practical part of the thesis consists the data obtained from interviews with 

redactions of school radios in schools in the Czech republic. It is mainly focused on the 

practical side of the operation of the school radio and on competences that students can gain 

by participating on the creation of the school radio. In the end, these competences and 

experiences are compared with expected outputs of production activities in media education. 
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Úvod 
 

 Ačkoliv nemá mediální výchova v České republice tak dlouhou tradici jako 

v západních zemích, stává se v posledních letech velmi diskutovaným tématem nejen mezi 

mediálními teoretiky, ale i mezi pedagogy. Je totiž nutné nalézt způsoby, jakými je možné 

zařadit mediální výchovu do výuky. Jednou z možností jsou tzv. produkční činnosti, mezi 

které bychom mohli zařadit i tvorbu školního rozhlasu a rádia, která je předmětem naší práce 

 Práce bude rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V první kapitole 

teoretické části se zaměříme na obecnou charakteristiku mediální výchovy v kontextu českého 

pedagogického systému. Především nás budou zajímat produkční činnosti a doporučené 

očekávané výstupy mediální výchovy na druhém stupni základních škol, na gymnáziích a na 

středních odborných školách, které se jich týkají. Kromě toho se pokusíme odvodit další 

možné kompetence, které žáci účastí na tvorbě školního rozhlasu a rádia mohou získat.  

 V navazující kapitole popíšeme zapojení studentů do tvorby školního rozhlasu a rádia 

z hlediska historického. Budeme se snažit zjistit, zda se studenti mohli zapojit do rozhlasové 

tvorby již v minulém století a jak se tomu případně dělo. Zamyslíme se také nad tím, zda je 

vůbec možné získat data o školních rádiích fungujících v České republice. Ačkoliv jsme 

v tezích zamýšleli věnovat se historii školního rozhlasu a rádia pouze v jedné z podkapitol, 

zjistili jsme během našeho studia pramenů, že máme dostatek materiálu pro to, abychom 

mohli vytvořit k tomuto tématu samostatnou kapitolu.  

 Ve třetí kapitole práce nastíníme fungování školního rozhlasu či rádia z personální a 

z technické stránky. Rozebereme roli školní redakce, zaměříme se na technické problémy, se 

kterými by se mohla potýkat, a popíšeme, jakými způsoby může vysílání školního rozhlasu a 

rádia probíhat. Zmíníme se také o důležitosti posluchačů a s tím spojené frekvence vysílání. 

 V poslední kapitole teoretické části se zamyslíme nad tím, zda mají čeští učitelé 

dostatečnou metodickou podporu, která by jim pomáhala s vytvořením, s provozem a 

s dalšími možnostmi využití školního rozhlasu nebo rádia. Popíšeme dva zahraniční projekty, 

které nás zaujaly a které se tomuto věnují. Pokusíme se v nich najít inspiraci a návrhy ke 

zlepšení situace v České republice.  

 V praktické části naší práce nás bude zajímat skutečné fungování školního rozhlasu a 

rádií na českých školách. Ačkoliv jsme v našich tezích předpokládali, že předmětem našeho 
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zájmu budou gymnázia a střední školy, museli jsme nakonec náš původní plán přehodnotit. 

Nenašli jsme totiž žádné gymnázium, na kterém by v současnosti fungovalo školní rádio 

tvořené studenty. Z oslovených středních škol projevily zájem o spolupráci dvě střední 

odborné školy. Protože jsme shledali počet dvou středních škol jako nedostatečný, rozhodli 

jsme se oslovit i školy základní. Zde se nám podařilo domluvit spolupráci pouze s jednou 

základní školou. V souhrnu tak tvoří náš výzkumný vzorek dvě redakce školního rádia ze 

středních odborných škol a jedna redakce rádia ze školy základní. Domníváme se, že i přes 

tuto komplikaci jsou získaná data relevantní a budeme z nich moci udělat patřičné závěry.   

 Praktická část bude složena zejména z interpretace výsledků, které získáme 

v rozhovorech s redakcemi školních rádií. Kromě dat týkajících se redakcí, technického 

fungování a programové náplně školních rádií nás budou zajímat především kompetence, 

které žákům může tvorba školního rádia přinést. Pokusíme se je srovnat s předpokládanými 

přínosy zaznamenanými například v pedagogických příručkách.  

 Domníváme se, že rozbor zvoleného tématu by mohl vést ke zvýšení povědomí o 

produkčních činnostech, respektive o tvorbě školního rádia. V teoretické části bychom chtěli 

nadnést určité problémy, se kterými se mohou redakce a vyučující setkávat, a v praktické části 

přinést reálné ukázky řešení z českých škol. Předpokládáme, že by naše výsledky mohly 

ukázat reálné naplnění očekávaných výstupů produkčních činností v rámci mediální výchovy. 
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1. Mediální výchova na druhém stupni základních škol a na 

středních školách a gymnáziích v České republice 

1. 1 Mediální gramotnost a mediální výchova 

 Naše společnost prochází procesem medializace a stále více informací se k nám 

dostává přes masová média, která se stala neodmyslitelnou a všudypřítomnou součástí našeho 

života. Zvyšuje se nutnost těmto médiím porozumět, pochopit jejich fungování, naučit se je 

efektivně užívat, ale také se umět například bránit jejich vlivu. Vzniká tak potřeba média umět 

využívat samostatně, zodpovědně a kriticky. Soubor kompetencí, které nám toto vše umožní, 

nazýváme mediální gramotností.  

„Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku 

umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu 

média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální 

produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit.“
1
  

Mediální gramotnost je kompetencí, kterou můžeme soustavným vzděláváním 

zlepšovat. Je proto důležité, aby se občan společnosti mediálně vzdělával již od útlého věku, 

naučil se lépe porozumět světu a vnímat společnost kolem sebe. Právě tato potřeba 

pedagogického vzdělávání vedla k ustanovení oboru pojmenovaného jako mediální výchova.
2
 

1. 2 Mediální výchova v českém pedagogickém systému 

 Jak již bylo řečeno výše, mediální gramotnost je nutné zlepšovat a cvičit po celý život. 

Díky tomu byla i u nás, po vzoru dalších zemí, ve kterých má mediální výchova delší tradici 

(Německo, Francie, Velká Británie, USA aj.), zařazena mediální výchova do výuky na 

školách. 

1. 2. 1 Rámcový vzdělávací plán 

V České republice byla mediální výchova do všeobecného vzdělávání zařazena teprve 

nedávno. Stala součástí kurikulární reformy, při které byly do českého pedagogického 

systému zavedeny nové kurikulární dokumenty. 

                                                 
1
 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007, s. 

77. 

2
 Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Editor Jan Jirák, Radim Wolák. Praha: Radioservis, 2007, s. 7. 
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„Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní 

úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) a 

rámcové vzdělávací programy (RVP).“
3
  

Jeden z principů rámcových vzdělávacích programů (RVP) je i zařazení průřezových 

témat do výuky. Jedním z průřezových (kroskurikulárních) témat se stala i mediální výchova, 

která je od roku 2006 zařazena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání a do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Pro střední odborné školy 

a odborná učiliště byla mediální výchova zařazena do jiných kurikulárních rámců (zejména do 

průřezového tématu Občan v demokratické společnosti), a nemá tak status průřezového 

tématu.
4
  

1. 2. 2 Doporučené očekávané výstupy mediální výchovy na druhém stupni 

základních škol  

 Jelikož bude pro naši praktickou část práce relevantní druhý stupeň základních škol, 

zaměříme se v teoretické části týkající se základních škol pouze na něj. Druhý stupeň ostatně 

stojí ve středu zájmů mediální výchovy pro základní školy.
5
   

Ke každému z Rámcových vzdělávacích programů byla v roce 2011 vydána jako 

doplňková metodická podpora příručka se základními Doporučenými očekávanými výstupy. 

Doporučené očekávané výstupy pro mediální výchovu na druhém stupni základních 

škol obsahují celkem 4 tematické okruhy. Jsou jimi Kritické čtení a vnímání mediálního 

sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Stavba mediálního sdělení a 

Fungování a vliv médií ve společnosti.
6
 Jelikož nejsou jasně děleny na složku recepční a 

produkční, pokusíme se identifikovat doporučené očekávané výstupy posledně jmenované, 

která je stěžejní pro naši práci, z těchto tematických celků. 

Podle těchto očekávaných výstupů by žák měl být schopen sestavit strukturu školního 

média a posoudit vhodnost vybíraných zpráv, například z hlediska důvěryhodného zdroje, a 

                                                 
3
 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007, s. 5. 

4
 VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Albra: SPL - Práce, 2007, s. 102. 

5
 Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 

[online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011 [cit. 2014-04-23], s. 71. 

6
 Ibid., s. 71. 
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jako případný vedoucí školního média je umět vhodně využít. Svoje sdělní by měl umět tvořit 

vzhledem k jeho recipientovi. Současně by měl student poznat jednotlivé mediální profese. 

1. 2. 3 Doporučené očekávané výstupy mediální výchovy v gymnáziích 

 Jak již bylo řečeno výše, mediální výchova pro střední odborné školy a učiliště nebyla 

zařazena do rámcového vzdělávacího programu, a proto se nyní blíže zaměříme na mediální 

výchovu v českém gymnaziálním vzdělávání, respektive na její doporučené očekávané 

výstupy. 

 „Doporučné očekávané výstupy kladou důraz na schopnost aktivně využívat média a 

umět svůj vlastní vztah k médiím, k jejich obsahům a k jejich využívání podrobit kritické 

reflexi a racionálnímu odstupu. Z tohoto důvodu jsou doporučené očekávané výstupy 

formulovány tak, aby rozvíjely povědomí o tom, že média a mediální komunikace jsou 

významným projevem kulturních, sociálních a politických dějin a důležitým aspektem života 

současných společností.“
7
 

 V příručce jsou ke každému tématu mediální výchovy uvedeny očekávané 

kompetence, kterými by žák měl po zvládnutí dané látky disponovat. Zaměříme-li se na 

očekávané výstupy související s produkční složkou mediální výchovy, můžeme konstatovat, 

že díky principu learning by doing by žák měl například poznat „v čem spočívá kolektivní 

(týmová a hierarchizovaná) povaha práce v médiích“
8
, měl by být seznámen s profesním 

kodexem novináře a s jeho zásadami, měl by znát fungování daného média z technické a 

technologické stránky, kriticky posuzovat zdroje, ze kterých čerpá informace, a umět 

komunikovat dané sdělení vzhledem ke svému adresátovi. 

1. 2. 4 Další možné osvojené kompetence 

Kromě Doporučených očekávaných výstupů, o kterých jsme již pojednali, můžeme 

předpokládat i osvojení dalších kompetencí. 

                                                 
7
 Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích [online]. 

Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011 [cit. 2014-12-26], s. 48. 

8
 Ibid., s. 49.  
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Každé médium můžeme charakterizovat jakožto trojrozměrný objekt – informační, 

technický a společenský.
9
 Budeme-li nahlížet na školní rozhlas či rádio z této perspektivy, 

můžeme konstatovat, že žák podílející se na chodu tohoto média, by postupem času měl získat 

právě tyto kompetence. 

 Informační kompetencí rozumíme schopnost rozlišit, jakou formu může školní 

rozhlasové vysílání mít, jaký může být jeho obsah a jaký diskurs může vysílatel vzhledem 

k adresátovi použít. 

 Technická kompetence sestává z porozumění technickým zařízením sloužícím 

k přenosu sdělení, tedy schopnosti „identifikovat vědecké principy, které se nacházejí za 

přístroji určenými k výrobě, vysílání a příjmu média“
10

, a ze schopnosti tato zařízení použít.  

 Za sociální kompetence můžeme považovat takové, které umožňují žákovi orientaci ve 

společenském kontextu užití daného média, tedy například určit danou komunikační situaci 

(původce a adresát sdělení, komunikační záměr). 

 Nejen tyto kompetence budeme posléze ověřovat v hloubkových rozhovorech se členy 

redakcí školních rozhlasů či rádií na českých gymnáziích a středních školách. 

1. 3 Začlenění mediální výchovy do školní výuky 

   Mediální výchova může být do školní výuky začleněna několika způsoby – například 

může být vyučována jako samostatný předmět nebo může být zařazena do jednotlivých 

vyučovacích předmětů. Samotné aktivity vedoucí k zvládnutí určitých mediálních kompetencí 

mohou být rozčleněny na receptivní a produkční. 

 „Osvojení základních poznatků o médiích a jejich fungovaní ve společnosti se v rámci 

školní přípravy v RVP nabízí dvěma základními postupy: (1) kritickou interpretaci reálně 

                                                 
9
 Les compétences en éducation aux médias. Conseil Supérieur de l’Education aux 

Médias [online]. 2013, [cit. 2014-12-07], s. 9. 

10
 Ibid., s. 10. 

„[...] identifier les principes scientifiques se trouvant derrière les outils choisis pour produire, diffuser et 

recevoir le média.“ 
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existujících médii (receptivní postup), (2) vlastni mediální produkci, například ve školním 

časopise či rozhlase (produktivní postup).“
11

 

 V ideálním případě by mělo při výuce docházet k propojování obou složek. 

1. 3. 1 Learning by doing 

 Produkční složku můžeme také nazvat jinak konceptem learning by doing, který 

bychom mohli přeložit jako „učení se praxí“ nebo „učení se činností“. Díky produkční složce 

mediální výchovy, jejíž původ spatřujeme ve Spojených státech amerických, vytvářejí žáci 

svoje vlastní mediální sdělení, mají prostor k vyjádření svých vlastních nápadů a možnost 

propojit to, co znají z teorie s praxí. Naučí se tak dívat na informace z druhého úhlu pohledu, 

tedy nejenom je pasivně přijímat, ale také je aktivně vytvářet. To by mělo vést k uvědomění 

si, že informace podávané médii nejsou stoprocentním obrazem pravdy, ale že jsou pouze 

zprostředkované někým dalším a nikdy nemohou být úplně objektivní. 

 Produkční složka ale nezahrnuje pouze samotnou tvorbu mediálního sdělení pro školní 

noviny, časopis, rozhlas, televizi nebo internetové médium. Do složky „learning by doing“ 

můžeme zařadit i samotnou práci v redakci školního média.  

 „Základní představa vychází z předpokladu, že žáci a studenti si osvojí potřebné 

poznatky o fungování médií tím, že se sami podílejí na vytváření různých typů mediálních 

sdělení. […] Vyzkouší si redakční a týmovou práci, budou zařazeni do určité hierarchie a 

budou pracovat pod osobním, prostorovým i časovým tlakem. Tím získají přístup k 

poznatkům o principech fungování médií. Seznámí se také s faktory, které individuální 

svobodu člena týmu a vlastní tvůrčí práci ovlivňují a omezují. Mezi omezující faktory 

můžeme zařadit osobu editora, ekonomické zdroje a cíle média, zájmy a preference publika 

nebo etické principy novinářské práce. Politické tlaky v tomto cvičném prostředí nahrazuje 

vedení školy a sdružení rodičů.“
12

 

Prvním krokem při produktivní činnosti by mělo být určení média, kterým budeme 

sdělení přenášet na jeho adresáta, a tedy i definovat, kdo je naším adresátem. Dalším krokem 

by měla být organizace práce ve školním médiu a příprava potřebných technologií. Podle 

                                                 
11

 MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners 

Czech, 2006, s. 15. 

12
 VRÁNKOVÁ, Eva. Koncept "Learning by doing". Revue pro média: Časopis pro kritickou reflexi 

médií [online]. 2004, č. 8 [cit. 2014-12-22]. 
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technických možností a schopností by v podstatě měl probíhat i výběr vhodného média. Jinak 

náročná je tvorba psaná a jinak tvorba vysílaná. Neméně důležitou součástí je také 

reprezentace daného média – ať už ve školním prostředí nebo na širší veřejnosti – a 

komunikace s adresáty. 

Koncept learning by doing by tak měl žákovi přinést nové znalosti a praktické 

dovednosti, díky nimž by pro něj mělo být snadnější pochopení fungování médií, se kterými 

přichází denně do kontaktu. Kromě toho žák může rozvíjet i další schopnosti uplatnitelné 

v dalším studiu či běžném životě. 

„Vlastní tvůrčí práce poskytuje znalosti a dovednosti, jakými jsou například rozšíření 

vyjadřovacích schopností, posílení povědomí o výrazových prostředcích, rozvíjení 

analytického, tvůrčího a kritického myšlení. Je rozvíjen také smysl pro spolupráci, poznávání 

rolí a schopnost vyjádřit i obhájit svůj názor.“
13

 

Kromě toho můžeme dodat, že konkrétně tvorbou rádiového vysílání žák trénuje různé 

způsoby vyjadřování, tedy kód mluvený i psaný, aktivní i pasivní. Neméně důležitá je fyzická 

stránka. Žák se naučí správně dýchat, ovládat svůj hlas a držení těla.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 KROUŽELOVÁ, Dana a kol. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 

Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010 [cit. 2014-12-27], s. 17. 
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2. Historie školního rozhlasu a rádia v českém školním prostředí 

 Nápad využít rozhlas ke vzdělávacím účelům přichází pouhých pár let od jeho 

prvotního vysílání na území Československa.
14

 Československý rozhlas totiž zahájil své 

vysílání roku 1923 a podle některých pramenů se první pokusy o vysílání pro školy 

objevovaly již od roku 1927. 

 „K pravidelnému vysílání pro školy došlo […] bez dohody s ministerstvem školství, a 

to v nejvýchodnějším kraji naší republiky a v nejmladší tehdy rozhlasové stanici – v Košicích. 

Tam totiž zavedl již 17. dubna 1927 učitel Emil Rusko pravidelné vysílání pro školy. Chtěl 

tím v zanedbaném tehdy kraji probudit především zájem rodičů o školu a bojovat mezi 

dospělými proti podceňování školního vyučování.“
15

 

 Oficiálně zahájil školský rozhlas svou činnost od roku 1930, a protože cílem bylo, aby 

vysílání mohlo být přístupné pro co nejširší posluchačstvo, byly mnohé školy nově 

vybavovány rozhlasovou technikou. V období těsně před okupací můžeme spatřovat i první 

myšlenky zapojení samotných dětských posluchačů do vysílání: 

 „Na květen 1938 byla svolána celostátní porada režisérů Čs. rozhlasu, na níž byl 

zařazen i první referát o spolupráci dětí před mikrofonem.“
16

 

Vysílání školského rozhlasu plynule pokračovalo i v době okupace. Program byl ale 

podroben přísnému dohledu a dokonce využíván k propagandistickým účelům.  

Za další „vlaštovku“ vysílání, na kterém se podíleli sami žáci škol, můžeme považovat 

první vysílání školského rozhlasu po osvobození, o kterém se zmiňují M. Disman a kol. v 

publikaci Rozhlas jako pomocník školy. Tento program byl tvořen z autentických výpovědí 

mladých posluchačů, kteří byli svědky osvobozování.  

 Po roce 1948 je vysílání školského rozhlasu opět ovlivněno historickým vývojem. 

Programy byly tvořeny tak, aby vyhovovaly představám nového režimu a jeho představě o 

mladém socialistickém člověku.  

                                                 
14

 Na území Československa zahájila první vysílání rozhlasu společnost Radiojournal od května roku 1923.  

15
 DISMAN, Miloslav a Oldřich VANČATA. Rozhlas jako pomocník školy: příspěvek k metodice využití pořadů 

pro školy a mládež. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, s. 8. 

16
 Ibid., s. 10. 
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 „Rozhlas byl bez jakékoliv pochyby považován za významný prostředek masového 

šíření osvěty, vzdělávání a výchovy.“
17

  

 Po celou dobu vysílání pro děti a mládež si byli tvůrci vědomi, že je potřeba být ve 

styku se svými posluchači, ale i s jejich rodiči a se školami. Dokonce si také uvědomují, že je 

důležité, aby se sami posluchači podíleli na tvorbě vysílání. Odrazem tohoto byl například 

program Pionýrské jitřenky. Posluchači měli v rámci tohoto programu možnost sestavit 

program fiktivní stanice, která by vysílala pořady pro děti, nebo svými příspěvky spoluutvářet 

silvestrovský program.
18

   

 Jak lze vidět z dobových publikací, které se týkají rozhlasu a jeho možností využití ve 

vzdělávacích institucích, sami autoři si jsou vědomi, že pořady tvořeny samotnými posluchači 

patří k nejoblíbenějším. 

 „Za nepůsobivější a děti nejvíc zaujímající pořady pokládám takové, v nichž vystupují 

v různých rolích děti samy. Nejzdařilejší jsou ty, které režíroval nositel Řádu práce Miloslav 

Disman a jeho spolupracovníci. Slovní projev dětí, podmalovaný přiléhavým hudebním 

doprovodem, zaujme děti nejvíce.“
19

 

 Studenti se začali postupně podílet i na rozhlasovém vysílání, které probíhalo ve 

školách. Kromě ředitelského školního hlášení se tak ve třídách začaly ozývat i příspěvky 

samotných žáků, i když musely být regulované v duchu nařízení režimu. Výjimkou nebyla ani 

pirátská vysílání studentů, kteří se odmítali podřídit tehdejším direktivám.
20

 

 Po revoluci roku 1989 dochází k uvolnění poměrů i v žákovské mediální tvorbě a 

postupně se stále více objevuje otázka mediální výchovy na školách. Na některých školách 

vznikají nová studentská rádia a ustanovují se celé redakce z řad studentstva.  

                                                 
17

 BĚHAL, Rostislav. Rozhlas po nástupu totality 1949 – 1958. In: JEŠUTOVÁ, Eva (ed.). Od mikrofonu k 

posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 264.  

18
 DISMAN, Miloslav a Oldřich VANČATA. Rozhlas jako pomocník školy: příspěvek k metodice využití pořadů 

pro školy a mládež. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, s. 131. 

19
 POKORNÝ, Robert. Organizace a využití školského rozhlasu na málotřídní škole. Praha: Československý 

rozhlas, 1960, s. 23. 

20
 SMRČKOVÁ, Dana. Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého 

kraje [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, s. 62. 
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 Jak uvádí Smrčková ve své rigorózní práci
21

, neexistují přesné statistiky, které by 

referovaly o počtu studentských rozhlasových vysílání, ani relevantní data, která by 

popisovala složení redakcí nebo vysílacích programů.  

Domníváme se proto, že v České republice chybí určitá instituce, jejíž kompetencí by 

bylo zaštiťování mediální výchovy na českých školách, včetně vedení statistik, které by 

mohly napomoci dalšími vědeckému průzkumu. Inspirací by mohla být existence těchto 

institucí v jiných zemích Evropské unie, o nichž se zmíníme ve čtvrté kapitole. 
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 SMRČKOVÁ, Dana. Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého 

kraje [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, s. 73.  
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3. Školní rozhlas a rádio a jeho organizace 

 Školní rozhlas a rádio jsou média, která jsou objektivně náročnější na provoz než 

například školní média tištěná. Kromě lidského faktoru zde hraje roli také faktor technický či 

technologický. Zde můžeme najít jeden z důvodů, proč je školní rozhlasové či rádiové 

vysílání v České republice méně rozšířené než například školní časopisy nebo noviny. 

 Primárně bychom si před zahájením vysílání měli odpovědět na některé základní 

otázky – kdo se bude na chodu školního rádia podílet, jakým způsobem bude sdělení 

přenášeno, kdy a jak často budeme vysílat, a také pro koho. 

3. 1 Redakce 

 Prvotním předpokladem pro sestavení funkčního školního vysílání je vyučující, který 

se rozhodne takovýto projekt zaštiťovat. Většinou se na vysílání začnou podílet i další učitelé, 

kteří disponují schopnostmi a vědomostmi, které mohou být k vysílání nápomocné.
22

 

 Právě při rádiovém vysílání může dojít k oborovému propojení a realizaci vyučujících 

a žáků s rozdílnými zájmy. Kromě těch, kteří se zajímají o humanitní vědy, se zde mohou 

uplatnit i ti, kteří jsou zdatní v technických oborech. 

 Dalším krokem by mělo být složení redakce a distribuce rolí, které budou v rámci 

školního vysílání naplněny. Jednou z možností, jak rozdělit redakční funkce, je například 

nahlížení na školní rádio jako na jakýsi virtuální podnik.
23

 Můžeme jmenovat tři hlavní 

funkce, které figurují i v běžných rádiích a které by mohly být teoreticky obsazeny i ve 

školním rádiovém vysílání. Základem by mělo být určení vedoucího stanice, který bude 

odpovídat za její chod. Další možnou funkcí ve školní rádiové stanici je programový dozorce 

– tedy ten, který bude zodpovídat za složení programu. Neméně důležitým členem redakce by 

měl být technický pracovník zodpovědný za chod vysílací techniky.  

 Nutnost týmové práce je tak určitým specifikem tvorby školních mediálních 

prostředků. Studenti mají možnost nejenom projevit své názory, ale musí také respektovat 

názory druhých a nacházet společná řešení. 
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 BONNEAU, Éric a Gérard COLAVECCHIO. Faire de la radio ŕ l'école: des ondes aux réseaux. Futuroscope: 

SCÉRÉN-CNDP-CRDP, 2013, s. 41. 
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 Roles In Radio Stations. In: School Radio [online]. 2014 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: 

http://www.schoolradio.com/resources/3. 
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 Jak jsou role ve školních rádiích rozděleny, a zda hlavní funkce v redakci zastávají 

sami žáci, bude podrobeno zkoumání v hloubkových rozhovorech v praktické části práce. 

3. 2 Technické předpoklady  

 Školní rozhlas či rádio stojí kromě lidského faktoru na technických prostředcích. 

Důležitý je zejména výběr toho, jakým způsobem budeme vysílat. S rozvojem nových 

technických vymožeností, zejména internetu, se nám totiž nabízí i nové možnosti vysílací 

techniky. 

3. 2. 1 Interní a externí vysílání 

 Odhlédneme-li nyní od možností internetového vysílání, máme na výběr dvě 

možnosti. Tou první je vysílání tzv. interní, kdy je rádio vysíláno pouze v rámci nějakého 

školského zařízení. Interní vysílání školního rádia může probíhat například pomocí zařízení 

na vysílání školního rozhlasu, které používají autority dané instituce.
24

  

 „Adaptace školních zařízení sice není vždy zcela jednoduchá, pravděpodobně budeme 

potřebovat odbornou pomoc, ale příliš finančně náročná není. K zařízení skvěle vybaveného 

školního studia nám stačí jednoduchý, čtyř až osmivstupový mixážní pult, počítač, CD 

přehrávač, 2x sluchátka s mikrofonem (headset) a malé reproduktory k odposlechu.“
25

 

Druhou možností je vysílání tzv. externí, které je realizováno na frekvenčních vlnách. 

Mohou to být příspěvky školního rádia, které odvysílá některé z místních rádií nebo to může 

být rádio, které skutečně provozuje daná instituce a které vysílá v určitých časových 

intervalech.
26

 Do externího vysílání bychom mohli zařadit i školní internetová rádia. 
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3. 2. 2 Školní internetové rádio 

 S technologickým pokrokem je však snazší sáhnout k řešení vysílání rádia pomocí 

internetu. I zde však čekají určité překážky, se kterými je nutno se vypořádat. Budeme-li 

v internetovém rádiu chtít legálně pouštět hudbu, která je součástí vysílání většiny rádií, 

budeme muset uzavřít licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 

hudebním (OSA) a s Nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a 

zvukově obrazových záznamů (Intergram), díky které získáme oprávnění k využití skladeb 

autorů zastupovaných těmito organizacemi.  

 Podíváme-li se na konkrétní sazby, můžeme dojít k minimální potřebné částce spojené 

s vysíláním školního rádia. Školní rádia slouží výhradně k nekomerčním účelům, to znamená, 

že nemají ze svého vysílání žádné finanční příjmy, spadají podle třídění OSA do tzv. 

kategorie A určené pro nekomerční formu vysílání, která má sníženou sazbu autorských 

odměn. Problémem by ale mohl být fakt, že maximální počet posluchačů pro tuto kategorii 

v jeden okamžik, je padesát. Minimální poplatek pro tato rádia, respektive výše autorské 

odměny, je 200 Kč za měsíc, pokud je rozsah užití hudebních děl do čtyř hodin denně.
27

 

 Intergram je však svými podmínkami k existenci studentských nekomerčních rádií 

značně nepřátelský. Podle sazebníku Intergramu by internetová rádia měla odvádět odměnu 

„ve formě podílu ve výši 3,1 % z příjmů internetového radia z reklamy realizované ve 

vysílání prostřednictvím sítě internet, minimálně však 12.218,70 Kč měsíčně“
28

. Ačkoliv jsou 

školní rádia nezisková, stále pro ně platí ona minimální hranice autorských odměn.  

 Jednou z možností, jak se vyhnout pro většinu škol nepřijatelné částce, je použití 

hudby umělců, kteří jsou autory textu i hudby a jejichž nahrávky nebyly doposud vydány pro 

komerční účely a nebyly nikde doposud disponibilní k veřejnému užití či stažení. Jak se 
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například přesvědčilo studentské knihovnické rádio LibRa, sami hudebníci tento způsob 

předvedení své tvorby posluchačstvu vítají a rádi spolupracují.
29

 

 Existují však i další možnosti, jak se vyhnout platbě autorských odměn. Jednou z nich 

je například využití služeb poskytovatelů prostoru pro vysílání
30

. Tito poskytovatelé nabízejí 

vyřízení autorských práv OSA a Intergram, a uživatel má tak možnost ve vysílání 

internetového rádia používat skladby z archivu poskytovatele. Počet posluchačů v jeden 

moment a doba vysílání jsou neomezené.  

3. 3 Frekvence vysílání 

 Jedním z důležitých kroků při tvorbě školního rádia je i určení frekvence vysílání. Při 

jejím určení musíme počítat zejména s časovými a finančními možnostmi. Neexistují přesné 

údaje toho, jak je vysílání časově náročné, protože každá škola má své vysílání jedinečné. 

Daná redakce tak musí přijít sama na to, jak dlouho jí příprava jednoho vysílání trvá a jak 

moc je finančně náročná. Až poté můžeme určit frekvenci vysílání tak, aby byla zachována 

jeho kvalita. 

Vysílání bychom měli zařazovat i s ohledem na naše publikum, které má specifické 

časové možnosti.  

„Žákovské a studentské vysílání se ve školních rozhlasech objevuje s různou 

pravidelností (denně, několikrát týdně či měsíčně) nebo příležitostně, a to před zahájením 

vyučování nebo během přestávek.“
31

 

Nejčastěji se tak na školách setkáváme s jevem, kdy je školní rádio vysíláno o velké 

přestávce, která trvá přibližně dvacet minut, jedná-li se o interní způsob vysílání skrze školní 

rozhlasovou aparaturu. V této vysílací době má školní rádio šanci oslovit co nejširší 

posluchačstvo.  
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3. 4 Recipienti vysílání 

 Posluchačstvo rádia tvoří důležitou součást vysílání, neboť bez něho by nemělo smysl 

vysílat. Musíme si proto určit, jak vypadá cílová skupina našeho vysílání.  

 Vysílání šířené interně pomocí rozhlasové aparatury má jediné potenciální publikum – 

žáci a zaměstnanci školy. Obě dvě cílové skupiny by pro nás měly být stejně důležité, protože 

chceme, aby se rádio stalo součástí společenství celé školy. Zpracovávaná témata bychom 

měli volit tak, aby byla aktuální a přístupná pro obě skupiny. 

 Pracujeme-li s internetovým vysíláním, měli bychom si určit, zda chceme vysílání 

směřovat opět jenom k posluchačstvu, které je součástí naší školy, nebo i k lidem vně školy. 

Pokud se rozhodneme pro druhou možnost, měli bychom tuto část posluchačstva zohlednit 

v našem vysílání, respektive fakt, že nejsou úplnou součástí školy a nemají tak o mnohých 

událostech takové znalosti jako naši ostatní posluchači. Svou dostupností může internetové 

rádio sloužit i jako příklad pro další školy. 

 „Současné technologie umožňují překročit primární zónu vysílání, kterou tvoří rodina, 

přátelé a škola. Na národní úrovni může internetové vysílání přimět další školská zařízení 

k poslechu i ke stažení tvorby […].“
32
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4. Metodická podpora pro učitele  

 Jak již bylo řečeno výše, mediální výchova nemá v České republice příliš dlouhou 

tradici. Ačkoliv v posledních letech vychází mnohé publikace týkající se mediální výchovy a 

mediální gramotnosti
33

, neshledáváme přípravu a podporu učitelů pro produkční činnosti žáků 

jako dostatečnou. 

„Učitelé, kteří se chtějí ve své vzdělávací praxi mediální výchově věnovat, prozatím 

nemají možnost se v tomto oboru v rámci studia na pedagogických fakultách aprobačně 

vzdělat, v posledních několika letech – zejména v době, kdy se blížil okamžik povinného 

začlenění mediální výchovy do školních vzdělávacích plánů – ale mohli využít nabídky 

vzdělávacích programů (většinou krátkodobějšího rázu ve formě kurzů dalšího vzdělávaní 

pedagogických pracovníků) nabízejících alespoň částečné seznámení s mediální 

problematikou.“
34

 

Ačkoliv se některé z dosud vyšlých publikací v České republice dotýkají i tvorby 

školního rádia, žádná z nich na něj není přímo zaměřena. Neexistují ani příručky napsané 

českými autory, které by se věnovaly tvorbě školní rádia s ohledem na českou mediální 

krajinu, ani překlady takovýchto příruček již vydaných v zahraničí.
35

  

V zemích s delší tradicí mediální výchovy je metodická podpora pro učitele, kteří se 

věnují školnímu rádiu, mnohem větší. Níže se pokusíme popsat model fungující ve Velké 

Británii a ve Francii. Pokusíme se najít výhody a nevýhody obou metodických portálů a 

navrhnout řešení, které by mohlo fungovat v České republice. 

 

                                                 
33

 Obsáhlý přehled metodických příruček a webových portálů týkajících se mediální výchovy pro učitele i pro 

žáky podává Radim Wolák ve článku Učebnice a portály mediální výchovy. 

34
 WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. In: Komunikace, média, společnost/Studia 

Nuntios Communicandi. 2011, č. 1, ISSN 1804–4190. 

35
 V naší práci čerpáme například z příručky Faire de la radio à l’école (2013) vydané ve Francii, jejímiž autory 

jsou mediální teoretici Éric Bonneau a Gérard Colavecchio, kteří jsou spojeni s francouzským ústavem, který se 

zabývá provázáním vyučování s informačními sdělovacími prostředky, s názvem CLÉMI (Centre de Liaison de 

l’Enseignement et des Média d’Information). 
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4. 1 Britský portál www.schoolradio.com 

 Velká Británie patří k zemím s nejdelší tradicí mediální výchovy v Evropě. Její 

počátky můžeme spatřovat podle Davida Buckinghama už  ve 30. letech 20. století, kdy byla 

vydána první příručka s metodickými návrhy, jak vyučovat o masových médiích.
36

 Od té doby 

prošla mediální výchova ve Velké Británii velkým vývojem a dnes můžeme tuto zemi mezi 

ty, ve kterých má mediální výchova velmi silné postavení ve školní výuce. 

 Ve Spojeném království, stejně jako například v České republice, neexistuje vládní 

organizace, která by jednotně zaštiťovala mediální výchovu. Existují však dílčí organizace, 

které podporují většinou pouze některé z částí mediální výchovy. Mezi nimi můžeme uvést 

například British Film Institute (BFI), The British Education and Communications 

Technology Agency (Becta), English and Media Centre nebo Centre for the Study of Children, 

Youth and Media.
37

  

 Dalšími organizacemi, které se věnují mediální výchově ve Velké Británii, jsou 

neziskové a komerční organizace. Mezi druhé jmenované bychom mohli zařadit i společnost 

School Radio provozující webový portál www.schoolradio.com. Ačkoliv byl tento portál 

založen za účelem výdělku
38

, nemění to nic na jeho užitečnosti a možnostech využití pro 

učitele hledající metodickou i technologickou podporu. Můžeme zde totiž najít mnohé 

materiály, které mu mohou pomoci při startu a následném chodu školního rádia.  

 Kromě toho, že zde můžeme najít výhody školního rádia pro rozvoj sociálních, 

komunikativních, psychických i fyzických kompetencí žáka, najdeme zde i možnosti, jak 

pomocí školního rádia naplnit požadavky britských školních osnov (National Curriculum).
39

    

                                                 
36

 BUCKINGHAM, D. Media education in the UK: Moving beyond protectionism. Journal of 

Communication [online]. 1998, vol. 48, issue 1, s. 34 [cit. 2015-03-28]. 

37
 KIRWAN, Tony, James LEARMONTH, Mollie SAYER a Roger WILLIAMS. Mapping media literacy: 

Media education 11-16 years in the United Kingdom. 2003 [cit.2015-03-28].                 

Dostupné z: http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/research/mapping_media_literacy.pdf. 

38
 Společnost School Radio je zaměřena na prodej a instalaci rádiových vysílacích zařízení i celých rádiových 

studií do škol. 

39
 School radio and the National Curriculum in England. School Radio [online]. 2014 [cit. 2015-03-

29]. Dostupné z: 

http://www.schoolradio.com/uploads/chronicler/document/document/37/National_Curriculum_Summary.pdf. 

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/research/mapping_media_literacy.pdf
http://www.schoolradio.com/uploads/chronicler/document/document/37/National_Curriculum_Summary.pdf
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 Za nejužitečnější považujeme volně stažitelné metodické materiály. Mezi nimi 

najdeme rady a návrhy na to, jak rozdělit role v redakci rádia, jak vytvořit rádiovou znělku a 

uspořádat program jednotlivých vysílání. Součástí jsou také metodické materiály s plány 

jednotlivých lekcí. Najdeme zde lekce pro základní i pro střední školy. Jednotlivé plány jsou 

bezpochyby zajímavé tím, že propojují rádiové vysílání spolu s vyučovanými předměty - 

kromě anglického jazyka nebo historie zde můžeme najít i návrhy pro matematiku nebo 

zeměpis. 

4. 2 Francouzský ústav CLÉMI 

 Ačkoliv sahají počátky mediální výchovy v postatě ke vzniku médiích samotných
40

, za 

přelomové datum v historii francouzské mediální výchovy můžeme považovat rok 1983, kdy 

bylo vytvořeno centrum CLÉMI, které „je zodpovědné za mediální výchovu ve francouzském 

vzdělávacím systému“
41

.  

CLÉMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Média d’Information)
42

 je 

francouzský ústav zabývající se propojováním výuky a informačních médií, který je 

zaštiťovaný Ministerstvem národního vzdělávání, vysokého školství a výzkumu. Cílem tohoto 

centra je podávat vyučujícím informace a prostředky k mediální výchově. Kromě teoretických 

podkladů nabízí i podklady k produkční činnosti studentů. Vedle studentských novin a 

časopisů, webových stránek a blogů, se zaměřuje také na školní rádio a webové rádio. 

 Předně zde můžeme najít konkrétní čísla týkající se počtu školních rádia na území 

Francie spolu s interaktivní mapou, včetně ukázek vysílání z některých rádií.  

 Pro založení školního rádia nám může být nápomocný seznam základního vybavení 

včetně jeho orientační ceny a také programy s návody, které slouží k vytváření playlistů a 

které jsou zde zdarma ke stažení. Dále se zde můžeme informovat o možnostech vysílání 

                                                 
40

 FRAU-MEIGS, Divina, Marlene LOICQ a Perrine BOUTIN. Politiques d’éducation aux médias et à 

l’information en France.Collectif Enjeux e-médias: Éducation, Médias, Information, Citoyenneté [online]. 2014, 

[cit. 2015-03-29]. Dostupné z : http://www.enjeuxemedias.org/IMG/pdf/FRANCE_rapport_2014.pdf. 

41
 CLÉMI: Centre de Liaison de l’Enseignement et des Média d’Information [online]. 2007 [cit. 2015-03-22]. 

Dostupné z: www.clemi.org. 

„[...] est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif français.“ 

42
 Ibid. 

http://www.enjeuxemedias.org/IMG/pdf/FRANCE_rapport_2014.pdf
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školního rádia, které jsme se pokusili popsat v kapitole 3. 2. Neméně důležitou součástí je 

seznam bibliografie, která se týká školního rádia.  

 CLÉMI vydává také publikace týkající se mediální výchovy, konkrétně mezi nimi 

najdeme i příručky týkající se školního rádia - Faire de la radio à l'école : des ondes aux 

réseaux (Bonneau, Colavecchio: 2013), La radio en milieu scolaire - Un outil pédagogique 

pour la maîtrise des langages et l’approche de la citoyenneté (Girardot: 2004) a La radio 

média des jeunes, en milieu scolaire et associatif (Saviano: 2002).
43

 V době zpracování naší 

práce byla na francouzském trhu dostupná pouze první uvedená publikace. K dostání je také 

bulletin, který informuje o aktualitách týkajících se školního rádia a o událostech s ním 

spojených. Jeho verze je k přečtení online.
44

  

4. 3 Situace v České republice 

 Dostupnost metodické podpory týkající se vysílání školního rádia a rozhlasu v České 

republice hodnotíme ve srovnání se situací ve Velké Británii a ve Francii jako neuspokojivou. 

Domníváme se, že v České republice chybí ústav, který by zaštiťoval mediální výchovu a 

všechny její součásti, tedy i studentská média, a staral se o publikaci odborných prací k 

tématu
45

. Inspirací by mohlo být právě popsané francouzské centrum CLÉMI. 

 Pro rozvoj produkční činnosti v rámci mediální výchovy by byl zcela jistě přínosný i 

samostatný nekomerční portál věnující se školnímu rozhlasu a rádiu. Možné podněty bychom 

mohli čerpat z popsaného komerčního portálu www.schoolradio.com. Některé otázky, které 

by mohly být jeho součástí, jsme se také pokusili zpracovat v naší bakalářské práci.  

 

   

                                                 
43

 Publikace nebyly přeloženy do českého jazyka. Autorka navrhuje překlad jejich titulů následovně: Tvorba 

školního rádia: od rozhlasového vysílání k internetovému (Bonneau, Colavecchio: 2013), Rádio ve školním 

prostředí: Pedagogický prostředek k osvojení jazyků a přístupu k občanství (Girardot: 2004), Rádio jako médium 

mladých ve školním prostředí a ve volnočasových aktivitách (Saviano: 2002).  

44
 Le bulletin radiophonique du CLEMI. In: CLEMI: Centre de Liaison de l’Enseignement et des Média 

d’Information [online]. 2007 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: http://www.clemi.org/fr/productions-des-

eleves/web-radios/bulletin-radiophonique/. 

45
 Doplňme, že při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy bylo roku 1996 vytvořeno Centrum pro mediální 

studia (CEMES), jehož pracovníci pracují i na publikacích týkajících se mediální výchovy.  

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/bulletin-radiophonique/
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/bulletin-radiophonique/
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5. Vymezení praktické části práce 

 Praktická část naší bakalářské práce je zaměřena na rozhovory se studenty podílejícími 

se na chodu školního rozhlasu či rádia. Ačkoliv bylo naším prvotním záměrem studovat rádia 

na českých gymnáziích a na středních školách, museli jsme od této intence upustit. Důvodem 

bylo zejména to, že některé školní redakce, se kterými jsme měli přislíbené rozhovory, 

musely činnost rádia ukončit a některé se nám již neozvaly.  

Při hledání fungujícího školního rádia na českých gymnáziích jsme sice narazili na 

zmínky o školním rádiu například na webových stránkách školy, ale jelikož žádná 

z oslovených škol neprojevila zájem s námi spolupracovat, nemůžeme s jistotou tvrdit, že se 

v České republice fungující školní rádia na gymnáziích skutečně nacházejí. 

Z několika oslovených středních odborných škol se ozvaly dvě redakce školního rádia, 

respektive vyučující mající chod těchto redakcí na starost, kteří projevili ochotu spolupracovat 

s námi na naší práci. Byli to konkrétně pan Lukáš Váca ze školy TRIVIS - Střední škola 

veřejnoprávní v Jihlavě, který má na starosti redakci školního rádia Radar, a pan Jaromír 

Starý ze školy Nerudovka - Střední škola a Základní škola Vimperk, který zaštiťuje studentské 

rádio Epigon.  

Protože jsme shledali počet dvou středních škol jako nedostatečný pro naše výzkumné 

účely, rozhodli jsme se oslovit také některé z redakcí základních škol. Setkali jsme se pouze 

s jednou positivní odpovědí. Redakcí, která se s námi byla ochotna bavit o fungování rádia, 

byla redakce vimperského dětského rádia Freecoolin, kterou má na starosti také pan Jaromír 

Starý a která je tvořena žáky ZŠ TGM Vimperk. Ti navíc spolupracují se svými 

prachatickými kolegy. Otázky, které jsme kladli žákům základní školy, jsme nijak neměnili, 

protože jsou pro nás důležité odpovědi na stejné otázky, které jsme kladli žákům středních 

škol.  

5. 1. Výzkumná otázka a cíl výzkumu 

 V naší praktické části jsme si položili základní výzkumnou otázku, zda může školní 

rozhlas a rádio sloužit jako prostředek k rozvoji mediální gramotnosti a jakým způsobem 

vysílání školního rádia na vybraných českých školách probíhá. Tuto otázku budeme nadále 

rozvíjet na dílčí otázky, které povedou k naplnění cíle výzkumu. 

Budeme se zajímat o to, kdo přišel s impulsem vytvoření školního rádia, jaký způsob 

vysílání škola zvolila a s jakými (nejen) technickými obtížemi se setkávala, mají-li studenti na 
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vysílání školního rádia nějaký stanovený rozpočet a jak jej případně využívají. Zaměříme se 

na školní redakce a na jejich hierarchizaci, respektive rozdělení rolí v nich. Bude nás zajímat i 

program vysílaných relací.  

 Důležitou součástí našeho výzkumného šetření bude také snaha o zjištění toho, zda 

napomáhá participace studentů na tvorbě školního rádia naplňovat doporučené očekávané 

výstupy mediální výchovy tak, jak byly popsány v první kapitole práce. Chtěli bychom se 

také dozvědět, zda přináší práce na školním rádiu studentům i něco více a zda by se médiím 

chtěli věnovat i v dalším studiu nebo v pracovním životě. 

 Nakonec se také zaměříme na další využití další školního rádia. Budeme se tedy ptát, 

zda rádio funguje pouze jako školní médium, kterému se studenti věnují ve svém volném 

čase, nebo zda je využíváno i v rámci školní výuky k nácviku dílčích dovedností. 

5. 2 Výzkumná metoda 

  Pro provedení praktické části jsme se rozhodli použít kvalitativní metodu sběru dat, 

která lépe odpovídá našemu danému cíli, tedy porozumět danému problému a vysvětlit ho. 

Naší snahou je dostat co nejpodrobnější popis fungování školních rádií na českých školách. 

Výhodami kvalitativní metody sběru dat je právě teoretické porozumění problému a interakce 

s respondenty, která napomáhá porozumění jejich zkušenosti s daným problémem.
46

 

 „Cílem kvalitativního výzkumu není změření jednotlivých parametrů stanovených 

ukazatelů, ale vytváření adekvátního popisu nebo logické konstrukce celku sociálního a 

sociálně psychického jevu.“
47

   

 Ačkoliv nám kvalitativní výzkum kvůli omezenému počtu respondentů neumožňuje 

zobecnění
48

, domníváme se, že je pro naši zvolenou výzkumnou otázku vhodně zvolenou 

metodou z výše uvedených důvodů. 

 Z možných způsobů kvalitativního dotazování jsme zvolili formu polostrukturovaného 

dotazování. To sice nemá pevnou strukturu s uzavřenými otázkami, ale dovoluje nám získat 

                                                 
46

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 50. 

47
 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. 1.vyd. 

Praha: Management Press, 2001, s. 27. 

48
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 52. 
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požadované informace otázkami otevřenými. Budeme se tak během našeho dotazování držet 

pouze určité osnovy otázek, z nichž některé budou podle vývoje dotazování případně 

vynechány, modifikovány nebo doplněny. 

 Se školními redakcemi jsme se rozhodli vést skupinové interview, které by mělo 

umožnit spontánnější reakce dotazovaných a díky interakci také rozšířenější odpovědi na 

kladené otázky. Skupiny nebyly vždy stejně velké, protože na chodu školního rádia se podílel 

na různých školách různých počet studentů.  

5. 3 Dílčí otázky 

5. 3. 1 Vznik školního rádia 

1. Kdo stál za vznikem školního rádia na Vaší škole? Vzešla iniciativa z řad učitelů nebo 

z řad studentů?  

2. Inspirovali jste se někde k založení školního rádia? Kde? 

3. Jak dlouho Vaše školní rádio funguje? Funguje od svého vzniku nepřetržitě? 

4. Jak se k fungování rádia stavělo a staví vedení školy? Změnil se nějak jeho postoj vůči 

rádiu? 

5. 3. 2 Technické náležitosti fungování rádia 

1. Jakým způsobem Vaše rádio vysílá? Interně skrze školní rozhlasovou aparaturu nebo 

externě, tedy buď jako internetové rádio, případně skrze frekvence? 

2. Proč jste se rozhodli pro daný způsob vysílání? Hodláte své vysílání v budoucnu 

rozšířit na externí vysílání? 

3. Kde jste získali informace o tom, jaké vysílací možnosti se nabízí?  

4. Jaká byla počáteční investice do technických zařízení? Má Vaše školní rádio nějaký 

měsíční rozpočet? Máte nějaké sponzory nebo financujete rádio vlastními prostředky? 

5. 3. 3 Redakce 

1. Kdo tvoří redakci Vašeho školního rádia? 

2. Je Vaše redakce nějak hierarchizovaná? Jak v ní máte rozděleny role? Kdo má vedoucí 

roli a rozhodující slovo? Bylo inspirací k rozdělení rolí nějaké fungující rádio? 

3. Máte dostatek členů redakce? Projevují ostatní studenti školy zájem o to podílet se na 

tvorbě školního vysílání? 

4. Jak jste se ke školnímu rádiu dostali?  

5. Jaká byla nebo jsou kritéria pro výběr členů redakce? 
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6. Mají současní studenti možnost se k redakci připojit? 

7. Změnili se nějak za dobu fungování členové redakce? Jak a proč? 

8. Jak často se jako redakce scházíte? Kde? 

5. 3. 4 Náplň rozhlasového vysílání 

1. Jak často probíhá vysílání? 

2. Jaká je doba vysílání?  

3. Co tvoří obsah vysílání? (školní novinky, rozhovory, hudba, jiné programy) 

4. Pokud tvoří část Vašeho vysílání hudba, máte nějak vypořádané autorské poplatky? 

5. Kdo program vysílání vytváří? Inspirovali jste se nějak jinými rádii? 

6. Prošel program za dobu fungování nějakou změnou? 

7. Máte dostatek námětů k vysílání? Pomáhají Vám nějak i ostatní studenti školy? 

5. 3. 5 Posluchači a zpětná vazba 

1. Kolik má Vaše rádio přibližně posluchačů? 

2. Máte od nich nějakou zpětnou vazbu? Berete v potaz jejich náměty a připomínky? Jak 

se stavíte ke kritice? 

3. Mohou se sami posluchači nějak podílet na chodu rádia? 

5. 3. 6 Očekávání a realita školního vysílání 

1. Co jste očekávali, že Vám účast na chodu školního rádia dá?  

2. Měli jste předtím nějaké znalosti o fungování médií, respektive o fungování rádia? 

3. Změnil se nějak Váš pohled na média a na práci související s tvorbou média? 

Vzpomenete si, co Vás například překvapilo nebo zaskočilo? 

5. 3. 7 Nabyté schopnosti a znalosti  

1. Myslíte si, že jste získali, na rozdíl od svých spolužáků, kteří se na chodu rádia 

nepodílejí, nějaké schopnosti nebo znalosti navíc? 

2. Můžete nějak charakterizovat pozitiva práce se školním rádiem? 

3. Získali jste prací na školním rádiu nějaké schopnosti, které využijete i ve vyučovacích 

hodinách? 

4. Všimli jste si nějakých změn ve svém písemném projevu?  

5. Změnili jste nějak svůj ústní projev? Snažíte se například lépe artikulovat nebo mluvit 

pomaleji? 

6. Získali jste více sebevědomí? 
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7. Jak jste se naučili vycházet s ostatními členy redakce? Naučili jste se mezi sebou lépe 

komunikovat? Dokážete obhájit svůj názor a vyslechnout názor druhého? 

8. Myslíte, že jste se lépe naučili pracovat s technologiemi? Dokážete je nyní využít 

nějak jinak, než jste dokázali před tím? 

9. Rozlišujete mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými zdroji, se kterými pracujete? 

Jak? 

10. Existují nějaké faktory, které omezují Vaši tvorbu? Například vedení školy nebo 

finanční zdroje? Naučili jste se s nimi nějak vycházet a podřídit se? 

11. Chystáte se s médii pracovat i v dalším studiu nebo v pracovním životě? Nebo 

dokonce chcete studovat obor se zaměřením na média? 

5. 3. 8 Další využití školního rádia 

1. Bývá kromě Vašeho vysílání školní rádio využíváno i jinak? Pracujete s ním například 

při běžných vyučovacích hodinách?  

2. Líbilo by se Vám širší využití rádia ve vyučování?  
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6. Výsledky výzkumného šetření 

 V této kapitole se pokusíme kriticky zhodnotit výsledky šetření, které jsme provedli 

s výše zmíněnými redakcemi školních rádií. Porovnáním jednotlivých odpovědí na daná 

témata se pokusíme najít styčné a rozdílné body ve fungování školních rádií na oslovených 

školách, v práci jednotlivých redakcí a v náplni vysílání. Klademe si také za cíl zjistit, jaké 

schopnosti a znalosti může participace na tvorbě školního rádia studentům přinést. To se 

pokusíme odvodit z jejich odpovědí, které porovnáme s očekávanými výstupy podle 

Doporučených očekávaných výstupů, které jsme přesněji charakterizovali v první kapitole. 

Pokusíme se tedy odpovědět na otázku, zda může školní rozhlas a rádio sloužit jako 

prostředek k rozvoji mediální gramotnosti.  

6. 1 Stručná charakteristika zkoumaných rádií a jejich redakcí 

6. 1. 1 Rádio Radar 

 Školní rádio Radar funguje na jihlavské střední škole TRIVIS - Střední škola 

veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava. Redakci tohoto 

rádia tvoří dva studenti maturitního ročníku této školy – Martin (19 let) a David (18 let). 

Školní rádio Radar je zaměřeno pouze na posluchače své domovské školy, protože 

způsob jeho vysílání je tzv. interní, tedy skrze školní rozhlasovou aparaturu. Podle toho je 

tvořen i charakter jeho vysílání. Jedná se zejména o novinky týkající se školy a jejích žáků či 

učitelů, ale i o obecné zprávy a hudbu. Domníváme se, že pro posluchače, který nepatří do 

kádru školy, by některé příspěvky mohly být nesrozumitelné, protože pro jejich pochopení je 

třeba znát daný kontext.  

6. 1. 2 Rádio Epigon 

 Na studentském rádiu Epigon pracují zejména dva žáci vimperské střední školy 

Nerudovka – Vladimír (16 let) a František (16 let). Oba dva studují na škole obor Mechanik 

elektrotechnik.  

 Školní rádio Epigon vysílá externím způsobem přes doménu AB Radio, o které jsme 

se zmiňovali ve třetí kapitole naší práce, a je tak dostupné nejen pro studenty dané školy, ale 

pro jakékoliv posluchače, kteří si dané rádio pustí přes webové rozhraní www.epigon.8o.cz.  

 Způsobem vysílání je ovlivněn i jeho obsah. Posluchači se zde sice mohou dozvědět 

také informace týkající se dané školy, ale moderátoři rádia se zaměřují spíše na obecná témata 

http://www.epigon.8o.cz/
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a k rozhovorům si vybírají takové hosty, kteří ač mají například spojitost s danou školou, 

mohou přinést zajímavé informace i nezúčastněným posluchačům. Sami moderátoři své rádio 

charakterizují jako rockové studentské rádio. 

6. 1. 3 Rádio Freecoolin 

 Rádio Freecoolin bychom mohli charakterizovat spíše jako dětské rádio. Podílí se na 

něm totiž děti ze dvou základních škol. My jsme hovořili s větší částí vimperské redakce ze 

ZŠ TGM Vimperk – s Ondrou (15 let), Vojtou (14 let) a Kájou (14 let).  

 Školní rádio Freecoolin funguje na stejném principu jako rádio Epigon. Jedná se tedy 

opět o externí vysílání skrze doménu AB Radio a kdokoliv si ho může naladit přes 

internetovou stránku www.freecoolin.8u.cz. Protože se jedná o zájmový kroužek propojující 

dvě základní školy, nenajdeme zde informace vztahující se k pouze k nim. Moderátoři rádia 

se opět zaměřují spíš na obecná témata, jejich hosty jsou často různí učitelé, ale i jiné 

zajímavé osobnosti města či kraje.  

6. 2 Vznik školního rádia 

 Jako první nás samozřejmě zajímala otázka vzniku školního rádia. Ani jedna z redakcí 

nestála za vznikem školního rádia. Iniciativa vzešla ve všech případech z vedení školy.  

Já bych řekl, že za vznikem stál asi především náš pan ředitel Pichler. (František, 

rádio Epigon) 

Tím, že se jednalo o jeho záměr, staví se, podle studentů, vedení školy k rádiu velice 

kladně a podporuje studenty v jejich činnosti.  

Jak ze strany ředitelky, tak ze strany zástupkyně, je to v pohodě. Několikrát už nás 

třeba omluvila nebo uvolnila z vyučování pro potřeby nějakého rozhovoru […]. (Ondra, rádio 

Freecoolin) 

Žádná z redakcí není úplně původní. Jak sami studenti naznačovali během rozhovorů, 

docházelo v nich často k personálním obměnám.  

Potom taky, aby tam někdo chodil a seděl, nechtěl mluvit, tak to taky ne. Takoví lidi 

většinou prostě sami odešli. (Ondra, rádio Freecoolin) 

Nyní ale už fungují všechny redakce stabilně. Pouze redakce rádia Radar se bude 

měnit, protože současní studenti, kteří se na tvorbě podílejí, ze školy po maturitě odchází. 

http://www.freecoolin.8u.cz/
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Proto momentálně pozastavilo svou činnost, aby mohla být redakce předána mladším 

ročníkům. Nejdéle fungujícím ze zkoumaných rádií je rádio Epigon.  

Funguje čtyři nebo pět let. (Vladimír, rádio Epigon) 

6. 3 Technická stránka fungování školního rádia 

 Při našich rozhovorech jsme narazili na rádia fungující na obou principech 

popisovaných v třetí kapitole naší práce, tedy jak na principu interním, tak na principu 

externím. Interně vysílá školní rádio Radar. 

 My to máme jenom po škole propojený, ale učitelé měli návrh a ptali se nás, jestli to 

chceme nahrávat a dávat to někam třeba do nějakých rádií, tak to jsme zavrhli a máme to 

jenom po škole ve všech třídách. (David, rádio Radar) 

 Další dvě rádia fungují na externím principu skrze společnost AB Radio. Ta nabízí 

svým posluchačům za poplatek vyrovnání autorských poplatků a vysílací doménu. 

Převážně vysíláme přes to AB Radio, takže dá se říct, že celosvětově. Ten, kdo nám 

rozumí, ten si nás může pustit. (František, rádio Epigon) 

Když jsme se redakcí ptali, zda mají nějaké povědomí právě o autorských poplatcích, 

pouze redakce rádia Epigon věděla přesně, co jsou to autorské poplatky, a jak je má jejich 

rádio řešené. 

Všechno máme placený od společnosti AB Radio a oni to mají zaplacený u OSA. 

(František, rádio Epigon) 

Zajímali jsme se také o to, zda jsou si studenti vědomi toho, jak je finančně nákladné 

pořízení technického vybavení k vysílání školního rádia. Ačkoliv žádná redakce neznala 

přesnou částku, kterou škola investovala do vybavení, většina se domnívala, že se jednalo o 

větší finanční obnos. 

No, tak z větší části to nemůžeme říkat. A ani nám to vlastně neříkají, ale nebude to 

malá investice. (Vladimír, rádio Epigon) 

Zde spatřujeme jeden z důvodů nízké rozšířenosti školního rádia v České republice. 

Jak jsme však nastínili ve třetí kapitole, nákup zařízení, zejména k internímu vysílání, nemusí 

pro školu nutně představovat velkou finanční zátěž. Navíc, jak jsme zjistili, školní rádio 
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nemusí nutně fungovat s daným rozpočtem. Žádná z dotazovaných redakcí totiž s žádným 

finančním rozpočet nepracuje. 

6. 4 Redakce  

 Za nejdůležitější konstituentní prvek školního rádia považujeme redakci. Bez studentů, 

kteří jsou ochotni zasvětit školnímu rádiu svůj volný čas, by vysílání nemohlo fungovat. 

Z odpovědí všech dotazovaných bylo znát, že se školní rádio stalo součástí jejich života a 

velkým koníčkem. 

 Dotazovali jsme se respondentů, jak se ke školnímu rádiu dostali a co bylo jejich 

počáteční motivací k zapojení se do vysílání. Zajímalo nás, zda se jednalo o jejich vlastní 

iniciativu nebo zda je někdo k rádiu přivedl. 

 Odpovědí se nám dostalo různých. Chlapce z redakce rádia Radar oslovil přímo jejich 

pan učitel, zda by se na projektu chtěli podílet. Domnívají se, že se obrátil zrovna na ně 

zejména kvůli jejich výřečnosti. 

 Protože jsme asi takoví nejukecanější a takoví… spíš osobnosti týhle školy […]. 

(David, rádio Radar) 

 Z vlastní iniciativy se do tvorby školního rádia zapojili členové redakce rádia 

Freecoolin, které bylo nabízeno žákům školy jako zájmový kroužek, i členové redakce rádia 

Epigon.   

 Tak já jsem se sem jenom tak nachomýtnul a vyzkoušel. A začalo mě to bavit. 

(Vladimír, rádio Epigon) 

 Zajímalo nás, zda mají členové redakce nějak mezi sebou rozdělné role, zda má někdo 

rozhodující slovo. Všichni studenti se shodli, že role mezi sebou rozdělené nemají. Za své 

„nadřízené“ považují své učitele. Redakce rádia Freecoolin však připustila, že jakási vedoucí 

role jednoho ze členů vyplynula během práce na rádiu a považují ho za svého nejlepšího 

mluvčího. 

 Tak snažíme se nějak střídat, ale většinou to vyjde tak, že Ondra, to je takovej ten náš 

hlavní mluvčí, že nejvíc mluví… (Vojta, rádio Freecoolin) 

V přepise rozhovorů se školními rádii si můžeme také povšimnout, že se v každé 

redakci našel jeden člen, který se většinou jako první ujímal slova při odpovědích na otázky.  
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O technickou stránku chodu rádia se starají s pomocí svých učitelů sami studenti, i 

když sami sebe považují spíše za moderátory.    

Z odpovědí na otázku, zda se mají současní studenti možnost zapojit aktivně do 

vysílání, vyplynulo, že mezi ostatními studenty o školní rádio není příliš zájem, ačkoliv by 

redakce rádia Radar a rádia Epigon o nové posily měla zájem. 

My jsme každý týden vyhlašovali v rádiu, spíš to bývalo ve čtvrtek, že jsme vyhlašovali, 

kdo chce do Radaru. A za tu dobu, co jsme to vyhlašovali, tak se přihlásili myslím jenom dva. 

(David, rádio Radar) 

 Všichni z oslovených se shodli, že se jako redakce scházejí nebo scházeli, i když 

nepravidelně. 

 Vždycky v klubovně máme poradu, kterou řídí pan Váca, někdy přijde i pan ředitel 

[…]. (Martin, rádio Radar) 

Školní rádio se stalo neodmyslitelnou součástí jejich každodenního života, a tak o něm 

diskutují nejen na schůzích k tomu určeným.  

 Tak my mluvíme pořád spolu, co se týče rádia, dalo by se říct. Když jsme spolu, tak 

mluvíme prostě o rádiu. (František, rádio Epigon) - Což je hodně moc často. Často jsme 

spolu. (Vladimír, rádio Epigon) - Protože nás to rádio docela dost zajímá a staráme se o to. 

(František, rádio Epigon) 

6. 5 Charakter rozhlasového vysílání a jeho náplň 

 Jak jsme již naznačili výše, program vysílání je třeba přizpůsobovat posluchačům. 

Každé z oslovených rádií také zvolilo jinou vysílací dobu a délku.  

 Domníváme se, že jako výhradně školní rádio by se dalo označit rádio Radar. Směřuje 

totiž k posluchačům, kteří jsou součástí školy, ať už se jedná o její studenty nebo učitele. 

Školní rádio Radar vysílá dvakrát až třikrát týdně po dobu patnácti minut.  

Třeba někdy byl i takovej den, kdy se nám chtělo obě hodiny, obě přestávky velký, my 

máme dvě velký přestávky, tak se vysílalo dvě velký přestávky. (David, rádio Radar) 

Rádio Epigon funguje spíše jako studentské rádio. K této klasifikaci se uchylujeme 

z toho důvodu, že jeho vysílání není zaměřené pouze na žáky a učitele školy, ale i na širokou 
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veřejnost. Tím, že rádio není interní a nemohou ho poslouchat studenti ve škole, musely být 

uzpůsobeny i vysílací časy. 

V úterý vysíláme od 19:00 do 20:00, ve středu od 15:30 do 17:00 a ve čtvrtek od 19:00 

do 20:00. (František, rádio Epigon) 

Podobně bychom mohli klasifikovat i rádio Freecoolin. To vysílá každé poslední 

pondělí v měsíci od 14:00. Vysílací délka je závislá na námětech, se kterými redakce pracuje. 

Je to různý, když je o čem se bavit, tak kolikrát musíme končit, protože už je to moc 

dlouhý. Třeba taková hodinka, to už je moc dlouhý. A když nějaký den nemáme tvořivou 

náladu, tak třeba půl hoďka. (Ondra, rádio Freecoolin) 

Každá z redakcí má svůj vlastní jedinečný obsah vysílání, který si sama vytváří. 

Dotazovaní ze středních škol nepociťují přílišné omezování ve výběru témat ze strany 

pedagogů. Zde vidíme zajímavý rozdíl v práci právě žáků středních škol a školy základní.  

Redakce rádia Freecoolin se totiž sama na určité omezení spoléhá.  

[...] nás napadají takový krávoviny, že i pan Starý řekne, že to asi ne. Ale jinak je to 

většinou všechno v pohodě. (Vojta, rádio Freecoolin) 

 Předpokládáme, že žáci základní školy ještě nejsou zcela zkušení v produkčních 

činnostech mediální výchovy, a mají tak potřebu větší pedagogické podpory. Tento fenomén 

můžeme pozorovat i v tvorbě programu vysílání rádia. Ačkoliv jsou žáci v další tvorbě 

samostatní, mají počáteční oporu v tématu, které jim zadává vyučující. 

Většinou pan Starý nám dá něco na způsob… Mám tady tohleto interview, bude se 

týkat toho a toho, zařiďte podle toho ostatní vysílání. A pak většinou se mezi těma písničkama, 

kdy to nejde do éteru, tak se domlouváme, jakej bude další vstup. (Ondra, rádio Freecoolin) 

 Naopak redakce zpovídaných středních škol fungují víceméně samostatně bez větší 

invence vyučujících.  

My si vlastně dvacet vteřin před tím, než máme mluvit, tak si nějak říkáme, co my tam 

řekneme. No, tak je pozveme na web a ať napíšou… To je taková prvotní myšlenka, a pak to 

nějak rozvedeme. (František, rádio Epigon) 

 Jak jsme již naznačili výše, programy zkoumaných rádií se liší. Velkou část programu 

rádia Radar tvoří novinky a události týkající se školy. 
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 Tvoří to novinky ze školy, události, který měly bejt… Vždycky nám pan učitel dal 

rozpis jaký budou akce, na ty akce jsme vždycky upozorňovali. Pak jsme dávali novinky ze 

světa, udělali jsme si papír, kde jsme hráli písničky na přání, lidi nám tam psali, co chtějí 

pustit. Pak jsme řekli nějaký vtip nebo jsme udělali nějakou situaci… (Martin, rádio Radar) - 

Ze školy. (David, rádio Radar) - Něco vtipnýho, na co jsme si vzpomněli. (Martin, rádio 

Radar) 

 Redakce rádia Epigon se snaží zaměřit obsah svého vysílání na obecné aktuální 

události.   

 Náš obsah zahrnuje všechno, co potřebují lidi vědět. Od počasí po zprávy, vlastně 

můžou nám i napsat, na co se nás chtějí zeptat, písničky na přání… (František, rádio Epigon) 

 Témata, kterým se věnuje redakce rádia Freecoolin jsou také zaměřena také spíše 

obecně, i když hosty některých interview jsou i učitelé domovské školy rádia Freecoolin nebo 

žáci vimperské střední školy, na které funguje školní rádio Epigon. 

To rádio není zaměřeno přímo na tuhle školu. Je zaměřeno tak jako obecně, jednak na 

tu Nerudovku, která nám to zprostředkuje, za to jsme rádi, vděční. A z naší školy většinou 

vybíráme učitele, se kterýma máme interview. Nebo pan Starý vybere. (Ondra, rádio 

Freecoolin.) 

 Zajímavé byly bezesporu odpovědi redakcí na otázku, zda se inspirovali ve svém 

programu vysílání nějakým jiným – veřejnoprávním či komerčním – rádiem. Žádná z redakcí 

si totiž nepřipouští, že by se nějakým rádiem inspirovala. Domníváme se, že si studenti pouze 

nepřipouští, že by je k tvorbě mohlo podněcovat již některé z existujících rádií a že není 

možné, aby některým již existujícím vysíláním nebyli ovlivněni. Naopak dvě z redakcí 

přiznaly, že chtěly mít jako jiná rádia svoji znělku. 

Nám se líbila vždycky třeba znělka, tak jsme vždycky před naším vysíláním pustili 

hymnu Trivisu. (David, rádio Radar) 

Na začátku máme svoji znělku, kterou jsme si sami nahráli. (Ondra, rádio Freecoolin) 

 Všechny oslovené redakce se domnívají, že mají dostatek námětů k vysílání a vždy 

vítají, pokud se do vysílání zapojí i posluchači například prosbou o zahrání písničky na přání. 

Počty posluchačů se samozřejmě u jednotlivých rádií liší. Vzhledem k tomu, že školní rádio 

Radar vysílá hlavně o přestávkách přes školní rozhlasovou aparaturu, je počet jeho 
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posluchačů nejvyšší. Studenti se však mohou rozhodnout, zda chtějí rádio poslouchat nebo ne, 

protože mají možnost ho ve své třídě vypnout. Redakce rádia Radar se snažila získat od svých 

posluchačů zpětnou vazbu formou dotazníků, i když se místo konstruktivní kritiky někteří 

z posluchačů snažili redakci zesměšnit, většina reakcí byla kladná. 

Tady Martin posílal dotazníky, jestli se jim to líbí a měli jsme z nějakých šedesáti 

dotazníků jenom dvacet, že se jim nelíbíme, jinak to bylo docela kladný. (David, rádio Radar) 

Zpovídané redakce internetových školních rádií nemohou zjistit, jaké je množství 

jejich posluchačů, a mohou tak přibližný počet pouze předpokládat. 

[…] podle zpětný vazby odhadujeme, že tak kolem těch dvaceti třiceti. (František, 

rádio Epigon) 

Podle informací pana učitele Starého se počty posluchačů dětského rádia Freecoolin 

vyšplhaly až k šedesáti. Jak ale dodávají členové redakce, toto číslo je značně nestabilní. 

Základ je babička… (Kája, rádio Freecoolin) 

Posluchači rádia Epigon a rádia Freecoolin mají možnost sdělit své připomínky, 

pochvaly či žádosti přes internetové stránky rádií. 

Tak rozhodně na našem webu epigon.8o nám můžou napsat, co jim na našem vysílání 

vadí, můžou si nechat zahrát písničku na přání, případně ještě někomu popřát… (František, 

rádio Epigon) 

6. 6 Předpoklady studentů o fungování rádia a skutečnost 

 Část našich otázek se týkala motivace studentů k zapojení se do chodu školního rádia, 

jejich prvotního očekávání a současné reality. Někteří oslovení očekávali od účastni na 

školním rádiu zejména příjemnou výplň volného času.  

No, tak my jsme třeba čekali, protože jsme se docela dost nudili, zpočátku toho 

čtvrťáku… Tak jsme čekali, že si to nějak zpestříme. (David, rádio Radar) 

Nakonec vyplynulo z odpovědí všech redakcí, že se školní rádio stalo jejich velkým 

koníčkem a že o něm diskutují nejen ve vyhrazených chvílích, ale kdykoliv je něco 

konstruktivního napadne. 
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Jinou motivací se stala touha naučit se pracovat s technikou sloužící k vysílání a snaha 

zlepšit svůj projev. 

[…] já jsem do toho šla s tím, že se naučím víc zkušeností, protože já jsem takovej typ, 

co moc nerad mluví před všema a docela mi tohleto pomáhlo [...]. (Kája, rádio Freecoolin) 

Velmi zajímavá byla motivace Vojty z rádia Freecoolin, který trpí mírnou řečovou 

vadou, a zapojením se do rádia doufal v její zlepšení.  

 No, já jsem očekával, jelikož trpím vlastně vadou, že šišlám, tak jsem čekal, že se 

aspoň rozmluvím, že se mi tohle zlepší. (Vojta, rádio Freecoolin) 

Domníváme se, že by vliv mediálních produkčních činností na řečové poruchy dětí 

mohl být zajímavým námětem k dalším vědeckým bádáním. 

Všichni členové oslovených reakcí začínali vysílat pouze s povrchními znalostmi o 

fungování rádia a s pomocí svých učitelů se všemu učili v průběhu vysílání. Často byli nuceni 

improvizovat. 

 No, já jsem ze začátku taky do toho rádia nemluvil, to byly první dvě vysílání. Potom 

bylo takový vysílání, kdy nikdo nepřišel, byl jsem tam jenom já, a tak jsem celý to rádio 

odmluvil já, a tím jsem se chytnul a zůstal tam, že mě to bude bavit. (Vojta, rádio Freecoolin) 

To my jsme měli pana učitele Vácu a pan školník nám dost pomohl… (David, rádio 

Radar) - Nám to vysvětlil… (Martin, rádio Radar) - …s tím zapojením a ono to není těžký, tam 

jenom přehodíte dva drátky. (David, rádio Radar) - Poprvý jsme to teda zmotali, to jsme ty 

drátky dali špatně, tak nás nikdo neslyšel. (Martin, rádio Radar) 

 Protože měli studenti málo zkušeností s vysíláním, objevily se zpočátku i problémy, se 

kterými se museli potýkat. Členy redakce rádia Radar například překvapil fakt, že školní rádio 

není pouhá legrace a že do něj nemohou ventilovat, cokoliv je napadne, ale musí nad svými 

formulacemi přemýšlet. 

 No, já jsem si třeba myslel, že to můžou být takový srandičky, třeba jak na Evropě 2 si 

z toho dělají srandičky. A z počátku jsme byli nervózní oba, ale pak to bylo v pohodě už. 

(David, rádio Radar) 



46 

 

  Nejhorší je, že třeba jsme něco řekli, a v tu ránu se to otočilo všechno proti nám. My 

jsme si z něčeho udělali srandu, nebylo to ani nic špatnýho, a v tu ránu byl oheň na střeše. 

(Martin, rádio Radar) 

Další problém zmínil Vladimír z rádia Epigon. Toho překvapilo, to, že vlastně nic neví 

o svých posluchačích – neví, kolik ho momentálně poslouchá lidí, a ke komu tedy mluví. 

 Tak mě zaskočilo, že nevidím, kolik nás poslouchá lidí. (Vladimír, rádio Epigon) 

 Překážkou byla pro některé členy redakcí i práce s technikou potřebnou k vysílání.  

 Tak mě třeba hodně zaujala ta technika, co všechno je potřeba tam mít. Vždycky jsem 

si představovala, jak je to jednoduchý, a vůbec není. (Kája, rádio Freecoolin) 

6. 7 Přínos tvorby školního rádia v rámci mediální výchovy  

V předchozích podkapitolách jsme se pokusili shrnout fungování zkoumaných 

školních rádií, podobu redakcí a organizaci jejich práce. V nadcházející podkapitole, kterou 

považujeme za stěžejní část našeho praktického oddílu, si klademe za cíl vyložit odpovědi 

studentů na otázky týkající se jejich nabytých zkušeností a vědomostí. Naším konečným 

úkolem bude zhodnotit, jaký přínos má pro členy redakcí účast na tvorbě školního rádia 

v rámci mediální výchovy. Nejdříve se budeme zabývat obecnými kompetencemi, které by 

žákovi měla přinést produkční tvorba v rámci mediální výchovy obecně. Nepovažujeme tedy 

za nutné nyní školy dělit podle stupně vzdělávání. 

Nejprve se zaměříme na školní rádio jakožto technický objekt. Předpokládáme tedy, že 

studenti jeho tvorbou získají nové technické dovednosti, které nadále budou moci využívat 

nejen při tvorbě školního média, ale i při jiných činnostech. 

Část odpovědi redakce Epigon na otázku, jaká pozitiva pro ně představuje práce na 

školním rádiu, se týkala právě práce s vysílací technikou. Ačkoliv byli oba zpovídaní studenty 

oboru Mechanik elektrotechnik, a tak již nějaké zkušenosti měli, přiznávají, že to byly 

zkušenosti spíše povrchní a že se během práce v rádiu mnohém naučili.  

Členové rádia Radar reflektují svoji situaci vzhledem k ostatním fungujícím rádiům a 

domnívají se, že technická zařízení v těchto rádiích jsou jiná. Studenti jsou tak schopni odlišit 

prostředí své práce od prostředí, ve kterém pracují profesionálové. 
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Tomu, co je tady ve škole se moc technologie říkat nedá. Myslím, že v opravdovém 

rádiu je to víc knoflíků. (Martin, rádio Epigon) 

Žáci, kteří vytvářejí rádio Freecoolin zmínili i práci s další technikou, která souvisí 

s prací v médiích. 

[…] třeba nedávno jsme se učili pracovat s diktafonem, což je užitečná věc. (Vojta, 

rádio Freecoolin) 

Zhodnotíme-li celkově odpovědi respondentů, musíme konstatovat, že práce ve 

školním rádiu je technicky náročná a že je třeba se s technikou naučit pracovat. Tím se liší 

například od práce na vydávání školních novin nebo časopisu. Dovolíme si tvrdit, že práce na 

školním rádiu je proto i obtížnější. Všichni se nicméně shodují, že se jedná o pozitivní 

zkušenost. 

Zaměříme-li se na informační stránku rádiového sdělení, můžeme tvrdit, že studenti 

jsou schopni charakterizovat své posluchače, komunikovat vzhledem k jejich povaze své 

sdělení a uzpůsobit program vysílání, jak je zřejmé z popisu programu rádií v předchozích 

podkapitolách. 

S tvorbou sdělení souvisí i projev mluvčího. Studenti často uváděli, že od účasti na 

školním rádiu očekávali, že se jim zlepší jejich mluvený projev. A právě v jeho zdokonalení 

vidí oslovené redakce školních rádií středních odborných škol největší přínos. 

Chlapci z redakce rádia Radar si cení především nabyté schopnosti umět pohotově 

zareagovat a improvizovat. Jejich projev je jistější a sebevědomější.  

[…] když musíte improvizovat, tak se mluví těžko. A to je docela zkušenost do 

budoucna, to mluvení samovolný. (David, rádio Radar) 

Jak říká David, přidalo nám to hlavně asi sebevědomí, protože jsme se… Člověk se 

naučí nebát se říct svůj názor, komunikovat s lidma. (Martin, rádio Radar) 

Redakce rádia Epigon a Freecoolin se vyjádřila velmi podobně. Moderátoři navíc 

dodali, že se jim zlepšil ústní a písemný projev i z hlediska slovní zásoby.  

Hlavně umíme používat víc slov, tím pádem se nám rozšířila slovní zásoba. (Vladimír, 

rádio Epigon) 
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Slovní zásoba. Získáváme slovní zásobu, že jak třeba mluvíme s těma lidma… S lidmi, 

se kterými máme rozhovory, tak každý používá jiný výrazy, jiný slova, a tím se obohacuje naše 

slovní zásoba. Takže potom není problém psát třeba slohovku nebo takový jiný věci. (Ondra, 

rádio Freecoolin) 

Dalšími předpokládanými kompetencemi jsou ty sociální. Zajímalo nás tedy, zda se 

může prací na školním rádiu naučit jedinec smyslu pro týmovou práci. Z odpovědí studentů je 

zřejmé, že schopnost spolupracovat, kterou díky účasti na školním rádiu získali, je pro ně 

základem dobrého fungování redakce. Myslíme si, že tato schopnost bude pro studenty tou 

nejdůležitější, kterou si odnesou. Ze všech redakčních kolegů se totiž především stali velmi 

dobří přátelé. 

Jo, my už víme, co ten první má od druhýho čekat. (David, rádio Radar) - A hlavně, 

když něco řeknu, tak vím, že David to doplní. Umíme si tu část tý věty rozdělit tak, aby to 

vyznělo dobře. A vím, že on to udělá tak, jak to cejtím. (Martin, rádio Radar) 

Myslím, že nás to stmelilo jako kolektiv dohromady k lepšímu. (Vojta, rádio 

Freecoolin) - No, to mi teďkon Vojta připomněl, že jsme čtyři na to rádio, to je Vojta, Kája, 

Míra a já, společně chodíme ještě na další kroužky, třeba divadlo hrajeme, to děláme taky 

spolu my čtyři, potom vymejšlíme pro třídu různý akce, to jsme taky my čtyři. Takže to je 

takový, že si navzájem rozumíme a víme, co od toho druhýho čekat. (Ondra, rádio Freecoolin) 

Studenti by se také měli naučit vyrovnat se s faktory komplikujícími jejich práci. 

Žádná z redakcí neměla ve své tvorbě finanční překážky. Dokonce i vedení školy pro redakce 

nikdy nepředstavovalo problém. Naopak jako omezujícího činitele tvorby zmínila redakce 

rádia Radar ostatní studenty školy.  

Vedení školy to není, protože si myslím, že ředitel pro to udělal dost, aby se tady ta 

místnost otevřela, protože ono je to finančně nákladný. Ale omezuje nás to, že člověk se snaží 

něco dělat, ale poslouchá ho třeba jen čtvrtina školy. Že my si nad tím dáme práci, a za prvý 

ty repráky nejsou moc slyšet a za druhý, jak říkám, lidi jdou kouřit, jdou tam, jdou si pro 

svačinu a těch lidí to moc neposlouchá. (Martin, rádio Radar) 

Předpokládaným výstupem činností v rámci konceptu learning by doing je i vzbuzení 

zájmu ve studentech pro další práci s médii. Zajímalo nás tedy, jestli by se někteří z členů 

redakcí chtěli věnovat médiím i ve svém dalším studiu nebo v pracovním životě. Většina 

odpovědí byla kladná. 
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Jo, to mě by to bavilo. Ale musíte k sobě mít toho správnýho parťáka. Vím, že kdybych 

to nedělal s Davidem, to rádio, a dělal to… vybral si kohokoliv jinýho tady, tak vím, že ten to 

prostě nezvládne. (Martin, rádio Radar) 

Když by se naskytla příležitost, tak určitě. (Vladimír, rádio Epigon) 

6. 7. 1 Školní rádia na zkoumaných středních odborných školách 

 Ačkoliv naším prvotním plánem bylo zkoumat školní rádia na českých gymnáziích, 

nenašli jsme ani jedno fungující gymnaziální rádio, které by bylo ochotné s námi 

spolupracovat. Zájem o spolupráci projevily dvě střední odborné školy. Ty ovšem nemají 

mediální výchovu zařazenou jako samostatné průřezové téma, ale pouze jako součást 

průřezového tématu Občan v demokratické společnosti.  

 „RVP pro obory středního odborného vzdělávání neurčuje, jaký rozsah a obsah 

mediální výchovy zařadit do školního kurikula formou výuky nebo jinými způsoby.“
49

 

Nemáme tedy k disposici žádný oficiální dokument, podle kterého bychom mohli 

nabyté kompetence žáků středních odborných škol srovnávat. Výše jsme proto popsali, jaké 

vůbec schopnosti a znalosti mohou žáci středních odborných škol tvorbou školního rádia 

získat.  

Zajímalo nás, zda je vůbec možné srovnávat gymnázia se středními školami z hlediska 

mediální gramotnosti. Tedy zda může tvorba školního rádia na střední odborné škole naplnit 

některé z doporučených očekávaných výstupů mediální výchovy určených pro gymnázia a 

zda mohou žáci středních odborných škol získat některé kompetence předpokládané u žáků 

gymnázií, kteří mají do osnov zařazenou mediální výchovu jako samostatné průřezové téma. 

Ačkoliv si neklademe za cíl přinést přesná data, myslíme si, že toto srovnání může být pro 

naše účely vypovídající. Porovnáme-li naše dosavadní výsledky šetření s Doporučenými 

očekávanými výstupy pro výuku mediální výchovy na gymnáziích, můžeme totiž skutečně 

zjistit, že tvorbou školního rozhlasu nebo rádia na střední odborné škole může dojít k naplnění 

některých jejich bodů.  

Jeden z nich se týká redakční práce: 
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„Žák rozpozná, v čem spočívá kolektivní (týmová a hierarchizovaná) povaha práce 

v médiích.“
50

  

Z rozhovorů můžeme potvrdit, že zkoumané redakce byly schopné popsat, v čem 

spočívá jejich týmová práce ve školním rádiu a jak mají mezi sebou hierarchicky uspořádány 

role. Byli si vědomi toho, že svoji práci dělají pod dohledem nadřízeného, kterým bylo vedení 

školy nebo někdo z kantorů.  

Další z kompetencí, kterou jsme se pokusili identifikovat i u žáků středních odborných 

škol je schopnost umět pracovat s vysílací technikou a s dalšími technickými zařízeními 

týkajícími se práce v rádiu: 

„Žák vysvětlí vliv technické a technologické stránky mediální produkce na výslednou 

podobu mediálního sdělení.“
51

  

Jak jsme již popsali v kapitolách týkajících se technického fungování zkoumaných 

školních rádií, redakce jsou nejen schopny vysvětlit, na jakém principu jejich vysílání 

funguje, ale také na různém stupni tuto techniku dokážou přes počáteční obavy obsluhovat. 

 Další z bodů se týká schopnosti žáků odlišit od sebe jednotlivá mediální sdělení: 

„Žák rozlišuje mediální sdělení podle funkce a identifikuje výrazové prostředky 

typické pro jednotlivé žánry.“
52

  

Ačkoliv jsme nezjišťovali to, zda jsou žáci schopni rozpoznat jednotlivé výrazové 

prostředky, můžeme z programových složení redakcí vyhodnotit, že jsou si vědomi odlišnosti 

mezi různými mediálními sděleními a žánry. Každá z redakcí například zapojuje do svého 

vysílání rozhovory nebo dokonce reportáže. 

Studenti se navíc sami rozhodli zapojit do vysílání jeden rozlišovacích prostředků 

rádia, a tím je znělka. Redakce si ji navíc samy zpracovaly. 
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Poslední bod, o kterém si dovolujeme tvrdit, že jej tvorbou školního rozhlasu a rádia 

mohou naplnit i studenti středních odborných škol, je bod týkající se kritického zpracování 

postojů a názorů žáků: 

„Žák zpracovává vlastní prožitky, postoje a představy do vizuální a verbální podoby a 

kriticky posuzuje rozdíly mezi vlastní a profesionální mediální produkcí.“
53

  

Ve svých pořadech a vstupech jsou žáci nuceni umět podat svůj vlastní názor a obhájit 

jej. Navíc jak mnozí uvedli, je toto jeden z hlavních přínosů účasti na tvorbě školního rádia. 

Studenti si byli také vědomi toho, že profesionální rádio funguje jinak.  

Protože záleží především na konkrétní střední odborné škole nebo učilišti, jak zařadí 

mediální výchovu do svých osnov, dovolujeme si z výše uvedeného tvrdit, že tvorba školního 

rádia může být ideální příležitostí pro studenty, jak získat kompetence spojené s produkční 

tvorbou v rámci mediální výchovy a jak poznat média i z druhé strany.    

6. 7. 2 Školní rádio na zkoumané základní škole 

 Mediální výchova je v základním vzdělávání ukotvena jako průřezové téma, a proto se 

můžeme pokusit srovnat Doporučené očekávané výstupy pro výuku průřezových témata 

v základních školách určené pro druhý stupeň základní školy s odpověďmi členů redakce 

rádia Freecoolin. Pokusíme se tak dokázat, že tvorba školního rádia může některé tyto 

výstupy naplňovat. 

 Podle očekávaných výstupů můžeme předpokládat, že by žák měl být schopen 

rozeznat roli zvuku u audiovizuálních médií: 

„Žák u audiovizuálních médií vnímá významy práce s obrazem (střih, detail, nájezd, 

zpomalení, zrychlení) a roli zvuku (např. scénické hudby).“
54

  

Přesvědčili jsme se, že redakce rádia Freecoolin vnímá roli zvuku v rádiovém vysílání, 

tedy nejen hudby tvořící součást vysílání, ale dokonce i funkci znělky. Z vlastní invence si 

žáci sami svoji vlastní znělku nahráli a ví, do které části vysílání ji zařadit.   
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 Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 
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Žáci by měli být také schopni navrhnout podobu školního média a svůj nápad podložit 

argumenty: 

„Žák navrhne strukturu školního či třídního časopisu, resp. webové stránky, a svůj 

návrh dovede vyložit a zdůvodnit.“
55

  

Jak vidíme z citace, Doporučené očekávané výstupy u základního vzdělávání ani 

nepočítají s možností tvorby školního rádia. Jak jsme ovšem mohli vidět, školní rádio může 

být jedním ze školních médií, na kterém se mohou podílet i žáci základních škol. Nad rámec 

tohoto očekávaného výstupu tak žáci dokážou vytvořit strukturu rádiového vysílání. 

 Žák by měl být také schopen charakterizovat svého recipienta a uzpůsobit mu své 

mediální sdělení. V našem případě by tedy měl umět identifikovat svého posluchače a zařídit 

podle něj obsah svého vysílání: 

„Žák zhodnotí, jakým způsobem se do podoby mediálních sdělení promítají představy 

o cílovém (plánovaném) příjemci.“
56

  

Jelikož je vysílání školního rádia Freecoolin zaměřeno na širší spektrum posluchačů, 

než jsou studenti dané školy, volí jeho redakce, jak vyplynulo z našich rozhovorů, obecná 

témata a rozhovory, které mohou tyto posluchače oslovit.  

 Domníváme se, že jsme dokázali, že i v případě základní školy, může tvorba školního 

naplňovat některé z Doporučených očekávaných výstupů, a dokonce může často překračovat 

jejich rámce. Shledáváme proto tento druh produkční činnosti jako příhodný, a školní rozhlas 

a rádio se tak může stát vhodným prostředkem pro rozvoj mediální gramotnosti u žáků 

základních škol. 
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Závěr 
 

V naší práci jsme zpracovali téma školního rozhlasového vysílání a školního rádia 

v kontextu mediální výchovy, přičemž jsme se snažili zjistit, zda může sloužit jako prostředek 

k rozvoji mediální gramotnosti u studentů, kteří se podílejí na jeho tvorbě. 

V teoretické části jsme ukázali, že produkční činnosti mají své místo v mediální 

výchově především na gymnáziích, protože na středních odborných školách a učilištích není 

mediální výchova zařazena jako samostatné průřezové téma. Na základních školách nejsou 

produkční činnosti zvlášť vymezeny. Popsali jsme také doporučené očekávané výstupy 

mediální výchovy, právě s důrazem na produkční činnosti, na všech typech zkoumaných škol.  

V oddílu věnovanému historickým souvislostem týkajících se školního rozhlasu a 

rádia tvořeného školáky jsme zjistili, že myšlenka využití školního rozhlasu ke vzdělávacím 

účelům vzešla již několik let po vzniku rozhlasového vysílání. Ze začátku se jednalo pouze o 

vysílání pro školy, ale později byli do tvorby vysílání zapojováni i sami žáci. I když se tedy 

nejedná o samostatná školní rádia, můžeme zde spatřovat první kroky k jejich postupnému 

vzniku. Školní rádia zaznamenala větší rozvoj po roce 1989 a zejména v posledním desetiletí. 

Přesná data o současné existenci školních rádií v České republice neexistují. 

Ve třetí kapitole teoretické části jsme popsali náležitosti fungování školního rozhlasu 

či rádia. Podtrhli jsme zejména nutnost sestavení redakce, určení svého posluchačstva a 

zvolení technických prostředků, kterými budeme vysílat. Školní rádia jsme rozdělili na rádia 

interní, která vysílají pouze v rámci školy přes rozhlasovou aparaturu, a externí, která mohou 

vysílat přes internet nebo přes frekvenční vlny. Zmínili jsme také problémy, které mohou při 

zřizování rádia a v průběhu jeho tvorby nastat.  

V poslední kapitole teoretické části jsme se zamysleli nad metodickou podporou pro 

pedagogy a návody pro studenty podílející se na tvorbě školního rádia. Zjistili jsme, že 

v České republice bohužel neexistují vodítka, která by usnadňovala práci zájemcům o 

vytvoření školního rádia. Chybí také podpora pro učitele, kteří by chtěli se školním rádiem 

pracovat i v rámci jiných předmětů.  

V teoretické části jsme se zaměřili na reálné fungování školních rádií na českých 

školách. Ačkoliv jsme původně zamýšleli soustředit se na gymnázia a střední školy, museli 

jsme z nedostatku výzkumných vzorků přistoupit i ke studiu školních rádií na druhém stupni 
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základních škol. Z oslovených redakcí školních rádií na gymnáziích, středních školách a na 

druhém stupni základních škol se pro spolupráci s námi rozhodly dvě redakce středních 

odborných škol a jedna redakce druhého stupně základní školy. Domníváme se však, že jsme 

byli se získanými daty schopni učinit relevantní závěry.  

V naší praktické části jsme přinesli příklady fungování školních rádií na českých 

školách díky polostrukturovaným rozhovorům s jejich redakcemi. Dotazovali jsme se nejen 

na chod rádia, ale také na složení redakce a na její práci. Zajímaly nás problémy, které 

studenti musí při tvorbě rádia překonávat. Jelikož se jedná o jedno z mála svědectví o 

současném stavu školních rádií v České republice, myslíme si, že získaná data mohou nadále 

sloužit nejen pro studium produkčních činností v rámci mediální výchovy, ale mohou být také 

využita jako inspirace pro pedagogy, kteří by se se svými žáky chtěli školnímu rádiu věnovat. 

Na závěr praktické části práce jsme se pokusili zhodnotit, zda můžeme považovat 

školní rozhlas a rádio za relevantní prostředek k rozvoji mediální gramotnosti. Ukázali jsme 

na příkladech odpovědí studentů na otázky kladené v rozhovorech, že tvorbou školního rádia 

mohou studenti nabýt nejen znalosti týkající se technických zařízení, ale rozvíjet i své sociální 

schopnosti. Žáci se navíc naučí spolupracovat a kolektivně řešit problémy. Získávají také 

nové řečové kompetence – dochází u nich ke zlepšení mluveného projevu a k rozšíření slovní 

zásoby. 

Tvorba školního rádia naplňuje některé z očekávaných doporučených výstupů 

mediální výchovy pro dané instituce, žáci navíc získávají i další zkušenosti zhodnotitelné 

v jiných činnostech a v různých vyučovacích hodinách. Podle dat, která jsme nasbírali, navíc 

můžeme konstatovat, že školní rádio může plnit funkce směřující k mediální gramotnosti bez 

ohledu na to, zda to předpokládá nějaký kutikulární dokument.  

Dovolujeme si proto tvrdit, že jsme dokázali, že školní rádio patří mezi produkční 

činnosti žáků, které přispívají nejen k rozvoji mediální gramotnosti, ale i rozvoji dalších 

dílčích kompetencí.  
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Summary 

 

In the bachelor thesis we have delt the theme of the school radio in the context of 

media education and we tried to find out if it can serve as a tool for the developement of the 

media literacy. 

In the theoretical part we showed the place of production activities in schools of 

different types of educational stages. We also describes expected outcomes of the media 

education, with an emphasis on producation activites. 

 In the section devoted to the historical context related to the broadcasting in the 

school environement we found out that the idea of using school radio for educational purposes 

came up several years after the constitution of the radio broadcasting. However students got 

gradually involved in the broadcasting, we can talk about school radios made only by students 

after the revolution of 1989. Nevertheless, accurate data on the current existence of school 

radio stations in the Czech Republic do not exist. 

In the third section of the theoretical part of our thesis we focused on the role of the 

school editorial team and we tried to analyse problems that can students can face during the 

creation of the school radio. We have devided school radios to internals and externals.   

The fotrh part of the bachelor thesis deals with the problem of the methodolical 

support for teachers and for students. We describes two foreing projects that could serve as an 

inspiration because we found out that the methodical support of production activities in the 

Czech Republic is insufficient. 

The theoretical part of the bachelor thesis is based on the answers obtained in 

semistructured interviews with editorial boards of school radios in the Czech Republic, more 

specifically with two secondary technical school and one elementary school. We interviewed 

them about the operation of the school radio, about the composition of the editorial board and 

its work and about the program of their broadcasting. 

At the conclusion of the practical part we tried to evaluate whether we can consider the 

school radio station as a relevant tool for the development of media literacy. The creation of 

school radio fills some of the expected outcomes and students can gain also extra experience 

utilizable in other activities and various lessons.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s redakcí rádia Radar 

Tazatelka: Kdo stál za vznikem školního rádia na Vaší škole? 

David: Takže za vznikem našeho školního rádia stál náš učitel, který nás požádal nebo se spíš 

zeptal, jestli bysme nechtěli být moderátoři školního rádia, že bysme dávali informace každé 

ráno. A je to jmenovitě Lukáš Váca a Petr Prokop, kteří za náma přišli a zeptali se, jestli 

bysme nechtěli dělat tohle rádio. 

Tazatelka: A proč se ptali zrovna Vás? Máte nějaké zdůvodnění? 

David: Protože jsme asi takoví nejukecanější a takoví… spíš osobnosti týhle školy, jakože… 

Tazatelka: Už jste se předtím účastnili nějaké mediální aktivity? 

Martin: Ne. 

David: To spíš ne, ale všichni o nás věděli, že jsme takoví ukecaní. 

Tazatelka: Takže asi nevíte, co inspirovalo k založení rádia pana učitele? 

David: Už tady před náma byl časopis školní, kde byly takovýty informace a oni to chtěli dát i 

do mediální složky, tak se založilo rádio. 

Tazatelka: A jak dlouho rádio funguje? 

David: Fungovalo to od prvního měsíce v září hned, jak jsme nastoupili do čtvrťáku, tak ten 

první měsíc, a skončilo to před dvouma třema tejdnama, protože se musíme připravovat na 

maturitu teďka. 

Tazatelka: Takže v současné době nefunguje?   

David: Teďka ne. 

Martin: Teď nefunguje, ale bude fungovat, předáváme ho. 

Tazatelka: Takže vy ho teďka budete předávat dalším studentům? 

Martin: Jo, generacím. 

Tazatelka: Ze třetího ročníku to budou přebírat? 
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Martin: Ne, budou to přebírat prvačky. 

David: Je tam jedna prvačka a jedna druhačka. 

Tazatelka: A rádio tedy nefunguje nepřetržitě? 

Martin: Ne, rádio funguje podle toho, jak si to ti moderátoři rozvrhnou. A na rádio se 

připravujeme sami. 

David: A bývalo to úterý a čtvrtek, a když jsme chtěli a byla nějaká akce, tak jsme to měli i ve 

středu. A bývalo to o velkých přestávkách, protože my máme prodloužené velké přestávky na 

čtvrt hodinu.  

Tazatelka: Jak se staví k fungování rádia vedení školy? Podporuje ho? 

Martin: Ti k tomu přistoupili kladně, udělali nám tam mikrofon, že udělali jakoby lepší to 

ozvučení, lepší provedení a dovolili nám vlastně mluvit o všem, co chceme. 

David: A vysílání bylo slyšet ve všech třídách, na všech chodbách a ve všech kabinetech. 

Martin: Bylo jim vlastně jedno, co si říkáme. 

Tazatelka: Takže jejich postoj se nijak neměnil vůči němu? 

Martin: Ne. 

Tazatelka: Teď se budu ptát na technické náležitosti fungování rádia. Jakým způsobem rádio 

vysílá? To znamená, je to interní rádio, takže ho slyšíte jen tady ve škole skrze rozhlasovou 

aparaturu, nebo funguje i jako internetové rádio? 

David: My to máme jenom po škole propojený, ale učitelé měli návrh a ptali se nás, jestli to 

chceme nahrávat a dávat to někam třeba do nějakých rádií, tak to jsme zavrhli a máme to 

jenom po škole ve všech třídách. 

Tazatelka: Myslíte si, že holky to budou do budoucna chtít rozšířit? 

David: No, jedna holka se tam dost zapojuje, Lenka Joučková, do Hit rádia Vysočina. Teďka 

dávala i fotky na Facebook, že tam byla za Trivis vystupovat. 

Tazatelka: Kde jste brali informace o tom, jakým způsobem se dá vysílat? Jaké technické 

náležitosti k tomu budete potřebovat? 
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Martin: Prostě za chodu.  

Tazatelka: Prostě improvizace? 

Martin: O hodině, než byla přestávka, jsme si k tomu sedli a sepsali jsme nějaký aktivity, co 

byly, třeba sportovní ve škole nebo novinky ze světa a dali jsme to dohromady, a pak jsme si 

psali body a mluvili jsme o tom. 

David: My, když jsme byli v prváku, tak už měli čtvrťáci rádio, ale tam nebyl nikdo schopnej, 

kterej by řekl: „Pojď, zapojíme to, budeme vysílat.“ Až za tři roky jsme to my… 

Martin: To bylo takový, že prostě přišli a pustili jen písničku, třeba. A jen patnáct minut se 

pouštěly písničky. Nikdo do toho nemluvil. 

Tazatelka: Víte, jaká byla počáteční investice do všech těch technických zařízení? 

Martin: To netuším. 

David: To už bylo předtím, už to tady všechno bylo. To my vůbec nevíme. 

Tazatelka: Potom ještě škola investovala dál do zařízení? 

David: Pak se koupil jenom novej mikrofon a jedna vysílací bedna sem na hlavní chodbu. 

Tazatelka: Máte vy sami nějaký měsíční rozpočet na rádio? 

Martin: Ne, ne. 

Tazatelka: Teď se budu ptát na složení redakce školního rádia. Kdo tvoří redakci Vašeho 

školního rádia? 

Martin: Hlavně pan učitel Váca s panem učitelem Prokopem… 

Tazatelka: Takže ti jsou součástí redakce? 

Martin: Ano, ti jsou součástí. Pak jsme tam já s Davidem, a potom ty dvě holky, co to po nás 

budou dělat, a pak je tam zbytek, máme tady na Trivisu založený Radar jako skupinu, tam je i 

časopis a na tom se podílí hlavně pan učitel Mikeš, který dělá i do novin jihlavskejch, a ten 

založil ten Radar. A tam přispívají ti, co jsou v tý skupině Radaru. 

Tazatelka: Jak máte v redakci rozdělené role? Je někdo, kdo má rozhodující slovo, vedoucí 

pozici? 
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Martin: No, asi pan učitel Váca. 

Tazatelka: A vy dva, jak byste nazvali svoji roli ve školním rádiu? 

David: Takoví sdělovači informací.  

Tazatelka: Takže moderátoři? 

David: Jo. 

Tazatelka: Inspirovali jste se nějak Vašimi rolemi v nějakém fungujícím rádiu? 

Martin: Ne. 

David: No, jediný, co jsme se tak to… Nám se líbila vždycky třeba znělka, tak jsme vždycky 

před naším vysíláním pustili hymnu Trivisu.  

Tazatelka: Kdyby se chtěl někdo ze současných studentů k rádiu připojit, má tu možnost? 

Martin: Má. 

David: My jsme každý týden vyhlašovali v rádiu, spíš to býval ve čtvrtek, že jsme 

vyhlašovali, kdo chce do Radaru. A za tu dobu, co jsme to vyhlašovali, tak se přihlásili 

myslím jenom dva. 

Martin: Malá účast. 

David: Všichni jsou z toho prváku ještě takoví vyklepaní. Ještě se nezapojujou vůbec 

Tazatelka: A od té doby, co jste nastoupili, tak jste členy redakce vy? Redakce se nijak 

nemělnila? 

Martin: Ne. 

Tazatelka: Jak často se scházíte? A kde? 

Martin: Vždycky v klubovně máme poradu, kterou řídí pan Váca, někdy přijde i pan ředitel, 

řekne nám, pochválí a kde ještě? 

David: No, jen v klubovně jsme se scházeli. 

Tazatelka: A jak často teda? 
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David: Když jsme se domluvili. Když pan učitel Váca řekl, že by s náma potřeboval mluvit 

v pondělí, že nám něco potřebuje sdělit. Tak nám na té pondělí radě sdělil, že by třeba 

potřeboval v rádiu vyhlásit třeba tohle a tohle, tak jsme to vyhlásili. Vždycky když něco 

potřeboval. 

Tazatelka: Přejdeme k náplni vysílání. Jak často vysílání probíhá? To jste říkali, že dvakrát až 

třikrát týdně? Je to tak? 

Martin: Ano. 

Tazatelka: A jaká je vysílací doba? 

Martin: Tak přestávka je patnáct minut, tak než sejdeme dolů, abysme zas stihli hodinu, tak já 

nevím, těch třináct minut. 

David: Třeba někdy byl i takovej den, kdy se nám chtělo obě hodiny, obě přestávky velký, my 

máme dvě velký přestávky, tak se vysílalo dvě velký přestávky. 

Tazatelka: Takže jak vy se domluvíte, tak vysíláte? 

David: Jo, ale bývalo to úterý a čtvrtek, a my jsme se pak dohodli jenom, jestli to bude jednu 

nebo obě přestávky. 

Tazatelka: Můžete mi pospat, co tvoří obsah vysílání? Jsou tam nějaké novinky ze školy? 

Rozhovory? 

Martin: Tvoří to novinky ze školy, události, který měly bejt… Vždycky nám pan učitel dal 

rozpis jaký budou akce, na ty akce jsme vždycky upozorňovali. Pak jsme dávali novinky ze 

světa, udělali jsme si papír, kde jsme hráli písničky na přání, lidi nám tam psali, co chtějí 

pustit. Pak jsme řekli nějaký vtip nebo jsme udělali nějakou situaci… 

David: Ze školy. 

Martin: Něco vtipnýho, na co jsme si vzpomněli. 

Tazatelka: Jak jste mluvili o té hudbě. Řešili jste nějak autorské poplatky, co byste měli platit 

hudebníkům? 

David: To jsme neřešili. 

Tazatelka: A kdo ten program vytváří? Vytváříte ho Vy nebo Vám pomáhá pan učitel? 
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Martin: Jenom my. 

Tazatelka: Už jste trošku mluvili o tom, že nějaká inspirace jinými rádii v programu byla. 

David: Jenom tou znělkou. A to jsme si tam dali trivisáckou hymnu. 

Tazatelka: Měnili jste nějak za dobu fungování rádia program? Přidávali jste nějaké relace? 

David: Ne. 

Martin: No, vlastně jo, ne? 

David: Teď si nevzpomínám. 

Martin: Tak jako ze začátku jsme… 

David: Ze začátku jsme dali jenom to hlavní, a potom jsme kdyžtak přidávali nějaké 

speciality… 

Martin: Pak, jak už jsme se otrkali, tak už to… 

Tazatelka: Myslíte si, že máte dostatek námětů k vysílání? 

David: To určitě, to jsme třeba ani nestíhali to, co jsme měli říct. Tak jsme museli i druhou 

přestávku vysílat, abysme to stihli všechno říct. 

Tazatelka: Ostatní studenti školy Vám nějak pomáhají ve tvoření školního rádia? Dávají Vám 

nějaké náměty? 

Martin: Ne. 

David: To ne. 

Martin: Jenom vlastně spolužáci, když se stane nějaká událost ve třídě, tak z toho čerpáme. To 

je kolektivní. 

David: Nebo na škole, když třeba někdo přidal fotku na Facebook, tak jsme si z toho hned 

udělali srandu, celá škola věděla, o čem se mluví. 

Tazatelka: Když si připravujete školní zprávy, píšete si je nejdřív písemnou formou. 

David: Ten první měsíc, to jsme si začali psát, protože jsme byli dost nervózní z toho, to jsme 

dost lidí neznali z toho prváku. To jsme si nejdřív psali. A pak tady Mates začal bez papíru 
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jako: „Jo, já jsem frajer, dobrý.“ A pak už i já. Napsali jsme si ty body jenom a už jsme to 

okecávali. 

Martin: Někdy jsme i zapomněli, že jo, tak jsme si vymýšleli. 

Tazatelka: Co se týče Vašich posluchačů. Víte jejich přibližný počet? 

Martin: To nevíme, protože hodně lidí odejde kouřit vždycky o přestávce, takže to se nedá 

spočítat. Někoho to rádio třeba štve ve třídě, tak ho vypne, takže ostatní to neslyší.  

Tazatelka: Takže mají tu možnost to rádio vypnout? 

Martin: Mají.  

Tazatelka: Máte nějakou zpětnou vazbu od těch posluchačů? Od spolužáků? 

David: Tady Martin posílal dotazníky, jestli se jim to líbí a měli jsme z nějakých šedesáti 

dotazníků jenom dvacet, že se jim nelíbíme, jinak to bylo docela kladný.  

Tazatelka: Brali jste nějak v potaz ty jejich připomínky? 

Martin: Ne. 

David: Ty, co byly kladný, tak něco jsme si z toho vzali. 

Martin: Ale víte co, do dotazníku napíšete: „Nepiště tam nic vulgárního“. A oni napíšou: 

„Debile!“… Tak jako to nemůžeme brát vážně. 

Tazatelka: Teď bych se Vás zeptala na to, co jste očekávali od toho, když jste se zapojili do 

školního rádia, a jaká je realita. Co jste očekávali, že Vám to školní rádio dá?  

David: No, tak my jsme třeba čekali, protože jsme se docela dost nudili, zpočátku toho 

čtvrťáku… Tak jsme čekali, že si to nějak zpestříme. Tak jsme přijmuli tohle rádio a docela 

nás to začalo bavit, pak jsme tam začali dělat takový ty různý efekty, srandičky a docela nás 

to bavilo. Prostě za účelem srandy. 

Tazatelka: A ty? Něco podobného? 

Martin: Tak byl čtvrťák, před maturitou, takže málo práce… Nudili jsme se a šlo to samo. 

Tazatelka: A měli jste před tím nějaké znalosti o fungování rádia nebo médií? Nebo jste se 

všechno učili za pochodu? 
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David: Můžu asi odpovědět za nás za oba, že to ne, my jsme se k tomu nikdy takhle nedostali. 

Tazatelka: Jak jste se vyrovnávali teda s tou technikou? Dělalo Vám to potíže začít pracovat 

s mikrofonem, s nahráváním? 

David: To my jsme měli pana učitele Vácu a pan školník nám dost pomohl… 

Martin: Nám to vysvětlil… 

David: …s tím zapojením a ono to není těžký, tam jenom přehodíte dva drátky. 

Martin: Poprvý jsme to teda zmotali, to jsme ty drátky dali špatně, tak nás nikdo neslyšel. 

David: Pak přišel pan učitel Váca a bylo to v pohodě všechno. 

Tazatelka: Změnil se nějak Váš pohled na média, za tu dobu co pracujete s rádiem?  

Martin: Ne, vůbec. 

David: No, já jsem si třeba myslel, že to můžou být takový srandičky, třeba jak na Evropě 2 si 

z toho dělají srandičky, a z počátku jsme byli nervózní oba, ale pak to bylo v pohodě už. 

Martin: Nejhorší je, že třeba jsme něco řekli, a v tu ránu se to otočilo všechno proti nám. My 

jsme si z něčeho udělali srandu, nebylo to ani nic špatnýho, a v tu ránu byl oheň na střeše. 

Tazatelka: Takže jste se naučili vážit slova? Nebo rozmýšlet to, co řeknete? 

Martin: To ani moc ne, právě. Jako pak už to bylo ke konci, že už jsme se báli pořádně něco 

říct, aby nebylo zle na škole. 

Tazatelka: Je něco, co Vás zaskočilo během tý práce? Nějaký technický náležitosti například? 

David: Ne, jenom to první vysílání bylo takový, že jsme nevěděli, kam co zapojit, jinak 

myslím, že ne. 

Tazatelka: Teď následují otázky, kdy bych byla ráda, kdybyste mi oba dva odpověděli. 

Myslíte si, že jste získali oproti Vašim spolužákům, kteří rádio nedělají, nějaké schopnosti 

nebo znalosti navíc? 

David: To určitě, například v tom, jak se vyjadřovat. Třeba, když jsme to měli na papíře, tak 

to se čte úplně nádherně. Ale když musíte improvizovat, tak se mluví těžko. A to je docela 

zkušenost do budoucna, to mluvení samovolný. 
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Martin: Jak říká David, přidalo nám to hlavně asi sebevědomí, protože jsme se… Člověk se 

naučí nebát se říct svůj názor, komunikovat s lidma. Ale celkově si myslím, že to má dobrej 

vliv na člověka.  

Tazatelka: Kdybyste měli nějak charakterizovat pozitiva té práce na tom školním rádiu? 

Nějak souhrnně? 

David: Hlavní pozitivum by bylo, že nebát se například mluvit před dvě stě lidma. Toho jsem 

se já vždycky bál. Zpočátku to bylo takový nervózní, ale pak už to bylo v pohodě. To by bylo 

asi takový největší pozitivum. To mluvení. 

Martin: Mluvení. 

David: Informace pro školu. 

Martin: Člověk pak má radost z toho, že je třeba nějaká akce, ví o tom jeden člověk a vy to 

pak řeknete dvě stě lidem. Prostě říkáte široký veřejnosti… 

Tazatelka: Získali jste nějaké schopnosti, které využijete i při dalších hodinách? To znamená, 

jestli jste se naučili třeba líp vyjadřovat, jestli máte nějaká mluvnická cvičení v českém jazyce 

nebo něco takového? 

Martin: No, hlavně je třeba dobrý, že tím, jak jsme se naučili jakoby samovolně mluvit, tak 

třeba i k tý maturitě si myslím, že když učitel řekne nějakou otázku a myslí si, že zaskočí, tak 

že umíte odpovědět. Prostě z fleku to tam vypálíte a čau! 

David: Zrovna my dva jsme takoví, že nás moc nezaskočí. My třeba máme jeden předmět 

s naším učitelem a on vždycky na nás dva je takovej, že jako srandičky srandičky, že nás 

zaskočí a my z toho vždycky nějak vybruslíme. 

Martin: Je dobrý, když se člověk umí v kritický chvíli pomoct úplnou banalitou a vysekat se 

z toho. 

Tazatelka: A Váš ústní projev, jak se teda změnil, když byste to měli popsat. Potom, co jste 

začali pracovat ve školním rádiu? 

Martin: Tak po spisovný stránce moc ne.  

David: To spíš po tý sdělovací. 
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Tazatelka: A jste si jistější v tom svém projevu? 

Martin: To určitě. 

David: To určitě. 

Tazatelka: Měnili jste nějak svůj projev? Řekl Vám například někdo, že Vám nejde rozumět, 

že mluvíte moc rychle? 

Martin: Jo, to jsme tady měli. A to nebyla vina naše, ale tím, že tady na škole tady ty 

mikrofony nejsou úplně špičkový, takže když jsme byli v klubovně, tak jsme museli mluvit 

fakt nahlas. Museli jsme skoro řvát, protože na chodbách je šrumec, aby to slyšeli. 

David: A my jsme tam třeba jednou měli hosta. My jsme si třeba i pozvali hosta a s ním jsme 

dělali rozhovor. Jendou to byl třeba i náš třídní učitel Petr Prokop a my, jak jsme mluvili 

nahlas, tak jsme na to byli zvyklí. A dali jsme mu mikrofon a on začal mluvit normálně a 

nikdo ho neslyšel. Takže po škole se říkalo, že jsme tam mluvili sami se sebou. 

Tazatelka: Myslíte si, že jste získali i víc sebevědomí? 

David: To už jsme říkali, že jo. 

Tazatelka: Jak jste se naučili vycházet s ostatními členy redakce? Vy dva jste se znali nějak 

líp? 

Martin: Tak my už se známe od základky. 

Tazatelka: Takže jste se naučili spolupracovat? 

David: Jo, my už víme, co ten první má od druhýho čekat. 

Martin: A hlavně, když něco řeknu, tak vím, že David to doplní. Umíme si tu část tý věty 

rozdělit tak, aby to vyznělo dobře. A vím, že on to udělá tak, jak to cejtím. Ale třeba s těma 

ostatníma členama redakce se prakticky nevidíme. Někdo má na starosti časopis, někdo má 

facebookový stránky na starost. Takže každý to má rozdělený jinak a my se vidíme, jen když 

je nějaká ta porada. 

Tazatelka: Jak to máte, když někdo chce vyjádřit svůj názor. Ten druhý ho poslouchá? 

David: My už to na sobě poznáme. My se na sebe koukneme a ten druhý to pozná. My už 

máme nějaký, my to na sobě poznáme, kdo chce mluvit. 
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Tazatelka: Myslíte si, že jste se naučili lépe pracovat s technologiemi? 

Martin: Tomu, co je tady ve škole se moc technologie říkat nedá. Myslím, že v opravdovém 

rádiu je to víc knoflíků.   

Tazatelka: Když máte nějaké zprávy v rádiu, rozlišujete mezi nějakými zdroji, které jsou pro 

Vás důvěryhodné a které jsou nedůvěryhodné? 

David: My jsme brali jenom ty důvěryhodný, nechtěli jsme dávat nějaký fiktivní.  

Tazatelka: A to je teda pro Vás co, důvěryhodný zdroj? 

David: To je třeba od těch spolužáků… 

Martin: Anebo to, co jsme přímo viděli… 

David: Nebo my jsme oba spíš takoví sportovně nadšení tady v týhle škole a tam, kam jsem 

chodil já, tam jsem podával informace já. A tam, kam jsem já nešel, to je třeba stolní tenis, tak 

Martin tam byl a podal informace, co se tam dělo, s kým hráli, jací byli soupeři a tak… 

Tazatelka: Existují nějaké faktory, které omezují Vaši tvorbu? Například vedení školy? 

Martin: Vedení školy to není, protože si myslím, že ředitel pro to udělal dost, aby se tady ta 

místnost otevřela, protože ono je to finančně nákladný. Ale omezuje nás to, že člověk se snaží 

něco dělat, ale poslouchá ho třeba jen čtvrtina školy. Že my si nad tím dáme práci, a za prvý 

ty repráky nejsou moc slyšet a za druhý, jak říkám, lidi jdou kouřit, jdou tam, jdou si pro 

svačinu a těch lidí to moc neposlouchá.  

David: A jak se koupil ten novej vysílač, ten hlavní, na tu chodbu u automatu, tak ti, co chtěli 

poslouchat, třeba nám psala jedna holčina z prváku, Denča, že ve třídě to jeden kluk, takovej 

machýrek, to vyplnul, a že ona nás chtěla poslouchat, tak šla na tu chodbu, kde je zesílenej, a 

tam nás poslouchala. 

Martin: Anebo ti nejvěrnější, ti chodili přímo za náma do klubovny, aby to slyšeli úplně 

všechno. 

Tazatelka: Chystáte se dál něco studovat?  

(Martin kroutí hlavou.) 

Tazatelka: Ne? 
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David: Já bych určitě chtěl. Já se hlásím na fakultu tělovýchovy. A to asi z týhle mediální 

stránky, asi ne. 

Tazatelka: Takže s médii byste už dál nechtěli pracovat v životě. 

Martin: Jo, to mě by to bavilo. Ale musíte k sobě mít toho správnýho parťáka. Vím, že 

kdybych to nedělal s Davidem, to rádio, a dělal to… vybral si kohokoliv jinýho tady, tak vím, 

že ten to prostě nezvládne. Vím, že by to neřekl tak, jak by to řekl David… 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s redakcí rádia Epigon 

Tazatelka: Kdo stál za vznikem rádia na Vaší škole? 

František: Já bych řekl, že za vznikem stál asi především náš pan ředitel Pichler.  

Tazatelka: Jak dlouho už rádio na Vaší škole funguje? 

Vladimír: Funguje čtyři nebo pět let. 

Tazatelka: Funguje nepřetržitě od svého vzniku? 

František: Vysíláme dvacet čtyři hodin denně, takže v podstatě jo. 

Tazatelka: A celé ty čtyři roky funguje bez přestávky? 

František: Jedině, když se stěhovalo rádio, tak nějaký výpadek tam byl. 

Vladimír: Taky nějaký výpadky proudu a tak dál… 

Tazatelka: Jak se k fungování rádia staví vedení školy? Měnil se nějak jejich postoj? 

Vladimír: Pořád nás vlastně podporujou. Nepřestali. 

František: Docela kladně se k nám chovají. 

Tazatelka: Když se budeme ptát na technické náležitosti fungování rádia, můžete mi říct, 

jakým způsobem vysíláte? Jestli vysíláte interně skrze rozhlasovou aparaturu nebo externě 

přes internet? 

František: Převážně vysíláme přes to AB Radio, takže dá se říct, že celosvětově. Ten, kdo 

nám rozumí, ten si nás může pustit. 

Vladimír: No, vlastně na internetu, takže kdokoliv. 

Tazatelka: Kde jste získali informace o tom, co je to AB Radio a jak ho můžete využívat. 

Vladimír: Takže nám ty informace dala škola a vlastně to zařizuje náš nadřízenej, který tohle 

zařizuje a stará se o to. 

Tazatelka: Máte nějakou představu, jaká byla počáteční investice do všech těhle technických 

zařízení, co tady máte? 
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Vladimír: No, tak z větší části to nemůžeme říkat. A ani nám to vlastně neříkají, ale nebude to 

malá investice. 

Tazatelka: Pracujete s nějakým měsíčním rozpočtem? 

Vladimír: Nepracujeme. 

Tazatelka: Škola Vám dává… platí AB Radio a zařízení? 

František: Vždycky tu licenci na rok nám zaplatí… 

Tazatelka: Můžete mi říct, kdo tedy tvoří redakci školního rádia Epigon? 

František: Tak my jsme tady dva, dá se říct, docela velcí spolupracovníci, kteří redakci 

tvoříme hodně dlouho a hodně spolu spolupracujeme. 

Tazatelka: Máte nějak rozdělené role v redakci? Že by někdo byl vedoucí a někdo podřízení? 

František: Tak vedoucí jsem tady na sto procent já, že jo? 

Vladimír: Ne, nemáme vůbec nic takovýho. My se prostě střídáme tak nějak. 

Tazatelka: Myslíte si, že máte dostatek členů té redakce nebo byste uvítali i další členy? 

František: Určitě by se nějací hodili. 

Vladimír: Hodilo by se to, no. 

Tazatelka: Projevují nějak ostatní studenti zájem se na tom podílet, na tom rádiu? 

Vladimír: Z větší části ani moc ne. 

František: Spíš jako když se chtějí ulejt ze školy nebo někam nechtějí jít. 

Tazatelka: A jak vy sami jste se dostali ke školnímu rádiu? 

Vladimír: Tak já jsem se sem jenom tak nachomýtnul a vyzkoušel. A začalo mě to bavit. 

František: No a mě tam vzal prostě pan Starý s těma Freecoolinama. To bylo, dá se říct, 

bombastický vysílání, když jsem tam mohl mluvit poprvý, tak mě to docela chytlo. 

Tazatelka: Současní studenti tedy mají možnost se k redakci připojit, kdyby chtěli? 

Vladimír: Kdykoliv. 
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František: Určitě. 

Tazatelka: A máte nějaká kritéria pro to, jak byste vybírali případné členy redakce? 

František: Tak nesměli by mít v hlavě vymleto. 

Vladimír: A hlavně musí trochu umět i mluvit. 

Tazatelka: Takže členové redakce se měnili. Za ty čtyři roky už jste kolikátá redakce? Máte 

představu? 

Vladimír: My jsme to asi nijak nepočítali, ale měnilo se to celkem často. 

Tazatelka: Scházíte se někde jako redakce, že byste si řekli, sejdeme se a budeme si 

připravovat to, o čem budeme mluvit? 

František: Tak my mluvíme pořád spolu, co se týče rádia, dalo by se říct. Když jsme spolu, 

tak mluvíme prostě o rádiu. 

Vladimír: Což je hodně moc často. Často jsme spolu.  

František: Protože nás to rádio docela dost zajímá a staráme se o to. 

Tazatelka: Mohli byste mi ještě jednou zopakovat, jak často probíhá vysílání? 

František: Tak vysíláme každý úterý, středu a čtvrtek. I ty časy chceš? 

Tazatelka: Ano, jestli bys mi to řekl. 

František: Takže ve středu od 19:00 do 20:00… Ne to bylo v úterý. V úterý vysíláme od 

19:00 do 20:00, ve středu od 15:30 do 17:00 a ve čtvrtek od 19:00 do 20:00. 

Tazatelka: Můžete mi nějak specifikovat, co tvoří obsah Vašeho vysílání? 

Vladimír: Nás obsah zahrnuje všechno, co potřebují lidi vědět, od počasí po zprávy, vlastně 

můžou nám i napsat, na co se nás chtějí zeptat, písničky na přání… 

Tazatelka: Víte, jak máte vypořádané autorské poplatky, co se týče hudby? 

František: Všechno máme placený od společnosti AB Radio a oni to mají zaplacený u OSA. 

Tazatelka: Kdo z vás program vysílání vytváří? Nebo se na něm podílíte? 
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Vladimír: Tak z větší části improvizujeme. 

František: No, dá se to tak říct. My si vlastně dvacet vteřin před tím, než máme mluvit, tak si 

nějak říkáme, co my tam řekneme. No, tak je pozveme na web a ať napíšou… To je taková 

prvotní myšlenka, a pak to nějak rozvedeme. 

Tazatelka: A za tu dobu fungování jste nějak přidávali nějaký pořad? Nebo jste rozšiřovali 

nějak vysílání? 

Vladimír: Tak my jsme vlastně měli myšlenku… Nebo jakoby naše vedení mělo myšlenku, že 

by se vysílalo každej den, jenomže to jim nějak neprošlo, protože lidi, co tady pracovali… 

Nebyl čas. A v dnešní době jsme vlastně přidali… 

František: Předtím se vysílalo čistě jenom to úterý a čtvrtek a teď se přidal ten náš pořad.  

Tazatelka: A námětů k vysílání máte dostatek? 

František: Dá se říct, že jo, protože kolem nás je tolik témat, o kterých se dá mluvit, možná se 

dají i vracet, jak se to za tu dobu změnilo a tak. 

Tazatelka: Co se týče posluchačů, víte, kolik má Vaše rádio posluchačů? Máte nějakou 

možnost to zjistit? 

Vladimír: Tak zjistit se to nedá. 

František: Ale podle zpětný vazby odhadujeme, že tak kolem těch dvaceti třiceti. 

Tazatelka: Máte od těch posluchačů nějako zpětnou vazbu? Dávají Vám nějaké připomínky 

k vysílání? 

František: Tak rozhodně na našem webu epigon.8o nám můžou napsat, co jim na našem 

vysílání vadí, můžou si nechat zahrát písničku na přání, případně ještě někomu popřát… 

Vladimír: Nebo se nás na něco zeptat. 

František: Na něco se nás zeptat… Třeba my tam teď máme hodně rozebíraný téma, že náš 

kolega Hodor, který už tady teď dlouho nebyl, že když tady byl naposled, tak mu byla zima, 

byl nemocnej, tak jsme si mysleli, že potřebuje šálu, ať nám to posluchači pošlou. 

Vladimír: Nebo posluchačky, ať nám upletou nějakou šálu.  
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Tazatelka: Máte i pochvaly od posluchačů? 

Vladimír: Z větší části nás chválí a píšou nám, že se nám daří. 

František: Že jsme naprostý špičky. 

Tazatelka: A jak berete kritiku? Jak se k ní stavíte? 

Vladimír: Tak kritiku bereme celkem dobře. 

František: My ji bereme pozitivně tu kritiku, když je odůvodněná, není důvod, proč bysme se 

jí nevěnovali. 

Vladimír: Ponaučíme se z chyb. 

Tazatelka: Vy sami, co jste očekávali, že Vám účast na chodu školního rádia dá? Co jste 

očekávali, že byste se tady mohli naučit? 

Vladimír: Tak naučit hlavně mluvit a tak. 

František: A obsluhovat tu techniku. 

Vladimír: Obsluhovat tu techniku a mluvit. 

Tazatelka: A co se týče třeba náplně volného času, stalo se rádio nějakým Vaším koníčkem? 

František: Dá se říct, že určitě. 

Vladimír: Tak ono to zabere i celkem dost času, když se veme, že v úterý a ve čtvrtek 

vysíláme hodinu a ve středu hodinu a půl, plus tak ještě hodinu dáváme na přípravu. 

Tazatelka: Předtím, než jste se do toho pustili, měli jste nějaké znalosti o tom, jak to rádio 

funguje? 

Vladimír: Já jsem neměl skoro žádný, jenom občas nějaký z doslechu a tak. 

František: Tak já jsem tak zhruba věděl, jak by to mohlo fungovat a ty představy se tak nějak 

vyplnily. 

Tazatelka: Změnil se nějak Váš pohled na média? Co Vás například překvapilo nebo 

zaskočilo na té práci? 
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Vladimír: Tak mě zaskočilo, že nevidím, kolik nás polosuchá lidí. Ale zase dobrá věc je, že 

jsem se naučil mluvit a obsluhovat tu techniku. 

František: Tak mě třeba zaskočilo to, jak je to jednoduchý tady v tom mluvit. Každej si 

představuje, kdo ví, jak to není těžký, ale v podstatě se tady dá vysílat v jednom člověku. 

Tazatelka: Myslíte si, že Vy sami jste získali něco, co Vaši spolužáci, co se nepodílejí na 

chodu rádia, nemají? Nějakou schopnost nebo znalost? 

Vladimír: Tak určitě. Občas i hůř mluví někteří nebo neumí obsluhovat tu techniku. 

František: A jejich řeč většinou ani nedává smysl.  

Vladimír: Nebo psaní. 

Tazatelka: Myslíte si, že se i Váš písemný projev nějak změnil? 

František: No, dá se říct, že jo. Já píšu a všichni nadávají, jaký mám styl písma. 

Vladimír: Hlavně umíme používat víc slov, tím pádem se nám rozšířila slovní zásoba. 

František: Když nám řeknou učitelé, ať napíšeme do písemky všechno, co víme, tak všichni to 

mají tak nějak na čtvrt stránky, já popíšu dvě stránky a ještě to po mě nemůžou přečíst. 

Tazatelka: Jak se změnil Váš ústní projev, jestli to můžete nějak charakterizovat? 

František: Dá se říct, že k lepšímu, ale některým spolužákům už to začíná lézt tak trochu na 

nervy. 

Vladimír: Protože tady Fanda, on dřív byl takovej nevýraznej typ a vůbec nemluvil. A od té 

doby, co začal chodit do toho rádia, tak se tak rozkecal… A to už se vážně někdy nedá. 

Tazatelka: Myslíte si, že jste získali i více sebevědomí? 

Vladimír: Já si myslím, že jo. 

František: Asi jo. 

Tazatelka: Jak mezi sebou komunikujete s ostatními členy? Naučili jste se během toho 

vysílání lépe mezi sebou komunikovat, poslouchat se? 

Vladimír: No, jelikož jsme tady jenom dva, tak se to dá celkem jednoduše.  
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František: Já s Vlaďou komunikuju teda docela jednoduše, ne že bysme to přes nějakýho 

prostředníka, ale opravdu čistě jenom mezi náma dvouma. 

Tazatelka: Co se týče té práce s tou technikou, myslíte si, že jste se v něčem zlepšili nebo že 

Vám to taky něco dalo z téhle stránky? 

František: Já si myslím, že jo, naučili jsme se rozhodně spoustu věcí, jak to využívat. Dřív 

jsme s tím prostě jen hejbali, dneska jsme se naučili i trochu s těma filtrama hejbat… 

Vladimír: Celkem to i pomůže, občas. 

František: No, třeba když je to nějaká písnička nevýrazná, tak to tomu i pomůže. 

Tazatelka: A když si chystáte nějaká témata nebo zprávy, rozlišujete mezi důvěryhodnými a 

nedůvěryhodnými zdroji?  

Vladimír: Tak my z větší části bereme z novinky.cz, kde si myslím, že budou asi důvěryhodné 

zdroje. 

František: Tam bereme docela dost věcí. A třeba ještě počasí, to bereme z webu chmu.cz, a 

potom, jak rozlišujeme ty nedůvěryhodný stránky, to je když by třeba nějaký desetiletý dítě 

vytvořilo nějakej web, kde by říkalo, že soused támhle chodil nahej. My už nevíme, jestli je to 

pravda nebo ne. A nikoho to nezajímá. 

Tazatelka: Existují nějaké faktory, které Vás omezují ve Vaší tvorbě? Například vedení školy 

Vám říká, o čem byste měli mluvit nebo… 

František: Dá se říct, že ne, nás, co omezuje, to je tady stále se sekající počítač.  

Vladimír: No, a zakazujou nám mluvit sprostě ve vysílání, což se nám zatím z větší části daří. 

František: Z větší části, no. 

Tazatelka: Chystáte se pracovat i s médii v dalším životě? Chystáte se tomu věnovat? 

František: Když by se naskytla příležitost, tak určitě. 

Vladimír: Jak říká fanda. 

Tazatelka: Radši byste pracovali někde s technikou nebo před mikrofonem? 

Vladimír: Lepší by to bylo před mikrofonem. 
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František: Ale já bych se nevyhýbal ani nějaký tý technice, když by se měla držet jenom čistě 

anténa, kdyby to záviselo na tom, aby vysílali. 

Tazatelka: Využíváte školní rádio i například ve vyučovacích hodinách českého jazyka, 

dějepisu… 

Vladimír: Zatím ne. Nevyužíváme, ale myslím si, že by to bylo zpříjemnění hodiny. 

František: Bylo by to určitě zajímavý. 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s redakcí rádia Freecoolin 

Tazatelka: Nejdříve se budu ptát na otázky týkající se vzniku školního rádia. To znamená, 

jestli vůbec víte, kdo stál za vznikem školního rádia na Vaší škole. Jestli to byla iniciativa 

z řad studentů nebo jestli to byl nápad učitelů… 

Ondra: Na tu naši školu to přišlo skrz nabídku, dalo by se říct takových kroužků. Bylo tam 

rádio, potom televizní kroužek a ještě nějakej… 

Vojta: Formule. 

Ondra: Formule, ale to si nějak nepamatuju. A dřív nás tady bylo víc, jinak je to sem takový 

donesený. Jenom se nás sešlo z jedný třídy víc. 

Tazatelka: Asi teda nevíte, co stálo za tím, založit tohle školní rádio… co bylo inspirací? 

Ondra: Ne, to nevíme. 

Kája: Vůbec. 

Tazatelka: Můžete mi říct, jak dlouho rádio funguje už? 

Ondra: Dva roky? 

Vojta: Rok a půl. 

Ondra: Přes rok. 

Tazatelka: A funguje nepřetržitě? Od té doby, co bylo založené, nepřestalo fungovat? 

Vojta: Ne. 

Tazatelka: A jak se staví vedení školy k rádiu? Podporuje ho? 

Ondra: Tak ze strany ředitelky… Jak ze strany ředitelky, tak ze strany zástupkyně, je to 

v pohodě. Několikrát už nás třeba omluvila nebo uvolnila z vyučování pro potřeby nějakého 

rozhovoru, my jsme nedávno točili, povídali jsme si s učitelama o různých tématech. 

Tazatelka: Když se teďka budeme bavit o technických náležitostech toho rádia, můžete mi 

popsat, jakým způsobem vysíláte? Jestli vysíláte tak, že to slyší jenom z rozhlasu spolužáci 

nebo jestli vysíláte tak, že si to můžou pustit i na internetu někteří? 
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Vojta: Vysílání jde do éteru, to znamená, že si ho každej může pustit na internetu. A někdy se 

dělá i záznam. 

Tazatelka: Proč jste se rozhodli pro tento způsob? Víte to? 

Ondra: Jakože to budeme pouštět na internetu? 

Tazatelka: Ano. 

Ondra: My jsme se pro to nerozhodli, když jsme s tímhle rádiem začínali, tak to už tak bylo 

daný, protože už Nerudovka má svoje rádio, takže my jsme to internetový rádio převzali, ne 

převzali, ale… 

Tazatelka: Inspirovali jste se? 

Ondra: Inspirovali jsme se podle nich. 

Tazatelka: Víte, jaká je počáteční investice do všech těch technických zařízení? 

Vojta: To nevíme. Jsou to nějaký ty dotace. 

Ondra: Nějaká částka to určitě bude. 

Tazatelka: Pracuje Vaše školní rádio s nějakým rozpočtem? Dává Vám škola nějaký rozpočet 

na to, abyste mohli někam jet, udělat rozhovor s někým? 

Ondra: Ne, to jde asi úplně mimo nás, ta informace. 

Tazatelka: Teď se budu ptát na otázky týkající se redakce Vašeho rádia. Můžete mi popsat, 

kdo tu redakci tvoří? 

Ondra: Ta jsem to já, Ondra Rošt, potom… 

Vojta: Já, Vojta Burian 

Kája: A já, Karolína Vančurová. 

Ondra: Potom ještě tady máme… Míra Novotný. 

Kája: Ten tu není.  

Tazatelka: Takže jste čtyři. Máte v redakci nějak rozdělené role? Je někdo, kdo by byl 

vedoucí? Někdo, kdo by se starala o moderování, někdo o technické náležitosti? 
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Vojta: Tak snažíme se nějak střídat, ale většinou to vyjde tak, že Ondra, to je takovej ten náš 

hlavní mluvčí, že nejvíc mluví… 

Kája: Nejlíp mluví… 

Ondra: A Míra, ten se stará o tu techniku, když něco točíme nebo obsluhuje ten mikrofon. 

Tazatelka: Inspirovali jste se v tom rozdělení rolí v nějakém rádiu? Nebo jak jste si to 

rozdělili? 

Ondra: Spíš taková vlastní tvorba. 

Tazatelka: Jak vy sami jste se dostali k tomu školnímu rádiu? 

Vojta: Přinesl to pan Starý. 

Ondra: My jsme si vybírali tadyten kroužek… To nás bylo… Pět šest? 

Vojta: Pět šest. Když přinesl pan Starý… Když se přišel zeptat, jestli bysme chtěli chodit na 

rádio, tak se chytlo šest lidí. 

Tazatelka: A proč jste si řekli: „Jo, já půjdu dělat školní rádio.“? 

Vojta: Nás to nějak jako zaujalo. 

Ondra: No tak, vůbec ta představa mluvit za nějakým účelem, dělat si z toho srandu. Vůbec, 

celou dobu se to snažíme brát s nadhledem. Ne úplně extra oficiálně, prostě dávat do toho 

kousek sebe. 

Tazatelka: Jaká byla kritéria pro výběr členů redakce? Bylo to, kdo se přihlásí, ten bude 

pracovat na rádiu? 

Ondra: Ze začátku jo, ale pak to začalo bejt podle docházky, jak jsme často chodili. Potom 

taky, aby tam někdo chodil a seděl, nechtěl mluvit, tak to taky ne. Takoví lidi většinou prostě 

sami odešli. 

Vojta: No, já jsem ze začátku taky do toho rádia nemluvil, to byly první dvě vysílání. Potom 

bylo takový vysílání, kdy nikdo nepřišel, byl jsem tam jenom já, a tak jsem celý to rádio 

odmluvil já, a tím jsem se chytnul a zůstal tam, že mě to bude bavit. 
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Kája: Já jsem se k rádiu dostala pomocí kluků, protože říkali, že potřebují pomoct, když 

odešlo pár lidí, co tam chodili přede mnou, a tak mě tak nějak ukecali a říkala jsem si, že by to 

mohlo bejt dobrej způsob… 

Tazatelka: Kdyby současní studenti chtěli, můžou se ještě k rádiu nějak připojit? Nebo už jste 

taková uzavřená redakce? 

Ondra: No, záleží, kdo by to byl, kdyby to byl někdo z naší třídy, tak o tom člověku něco 

víme, jak by třeba mohl mluvit… Ale kdyby přišel úplně cizí člověk, se kterým jsme se nikdy 

neviděli, tak to nevím. To bysme asi řešili, kdyby ta situace nastala. 

Tazatelka: Jak často se jako redakce scházíte? Kdy si připravujete, o čem třeba budete mluvit? 

Kája: Většinou v den, kdy vysíláme, tak se rozhodneme, o čem budeme mluvit, a pak 

mluvíme jakoby z patra. 

Ondra: Je to takový spontánní. Nemusíme se řídit podle nějaký osnovy. Nebo osnovu třeba 

máme, ale nemáme to napsaný slovo od slova, takže mluvíme, jak Kája říká, z patra. 

Vojta: Rádio je zařízený na improvizaci. 

Tazatelka: A když se teďka budeme bavit o náplni toho rozhlasového vysílání, můžete mi říct, 

jak často probíhá vysílání? 

Vojta: Jednou měsíčně vždycky jenom. 

Tazatelka: A v nějaký určitý den? 

Vojta: Je to vždycky pondělí poslední v měsíci. 

Tazatelka: Jaká je doba toho vysílání? Jak dlouho to trvá? 

Ondra: Je to různý, když je o čem se bavit, tak kolikrát musíme končit, protože už je to moc 

dlouhý. Třeba taková hodinka, to už je moc dlouhý. A když nějaký den nemáme tvořivou 

náladu, tak třeba půl hoďka. 

Tazatelka: A mohli byste mi popsat, co tvoří obsah toho vysílání? 

Ondra: Úvod, to je první část. Tam je většinou přivítáme a řekneme jim téma nebo zaměření, 

který chceme udělat v tý první části. Pak tam máme samotnou tu náplň, a pak je tam závěr, to 

je rozloučení a připomenutí dalšího vysílání. Na začátku máme svoji znělku, kterou jsme si 
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sami nahráli. A veškerý ty vstupy a rozhovory, interview, jsou odděleny nějakou písničkou 

třeba. 

Tazatelka: A máte tam třeba i nějaké novinky, co se týče chodu školy, co Vás čeká jako školu 

za akce nebo co se tady událo? 

Ondra: Vůbec, já nevím, jestli si rozumíme. To rádio není zaměřeno přímo na tuhle školu. Je 

zaměřeno tak jako obecně, jednak na tu Nerudovku, která nám to zprostředkuje, za to jsme 

rádi, vděční. A z naší školy většinou vybíráme učitele, se kterýma máme interview. Nebo pan 

Starý vybere. 

Tazatelka: A kdo za Vámi chodí na rozhovory? Jsou to jenom učitelé nebo někdo jiný? 

Vojta: Většinou jsou to žáci různých oborů na Nerudovce.  

Kája: Jednou jsme tam měli i zpěvačku, mám za to, to bylo taky zajímavý. 

Tazatelka: Tvoří část Vašeho vysílání i hudba? 

Ondra: Ano. 

Tazatelka: A víte třeba něco o tom, že když vysíláte hudbu, že by měly být nějak vyřešeny 

autorské poplatky? 

Vojta: Já jsem to nedávno řešil doma, jelikož sám potřebuju získat autorská práva na písničku, 

hledal jsem to na internetu a všechno to dělají různý firmy… 

Ondra: No, ono to funguje na způsob, že máte písničky, kterou chcete publikovat nebo ji 

přidat někam na Youtube,  máte třeba svoje video a chcete dát pod to svoje video tu písničku, 

tak jsou písničky, na který se vztahujou autorský práva, a pak jsou písničky, na který se 

nevztahujou. Ty, na který se nevztahujou, tam se většinou nezpívá a nejsou od nějakýho 

známýho interpreta. 

Tazatelka: A víte, jak to máte Vy v tom rádiu? 

(redakce neví a pan učitel jí to vysvětluje) 

Tazatelka: A tohle rádio máte taky puštěné přes to AB Radio? 

Ondra: AB Radio. 
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Tazatelka: Kdo ten program toho Vašeho vysílání vytváří? Střídáte se nějak nebo je někdo, 

kdo by řekl: „Budeme dneska vysílat tady o tom…“? 

Vojta: Pan Starý. 

Ondra: Většinou pan Starý nám dá něco na způsob… Mám tady tohleto interview, bude se 

týkat toho a toho, zařiďte podle toho ostatní vysílání. A pak většinou se mezi těma 

písničkama, kdy to nejde do éteru, tak se domlouváme, jakej bude další vstup. 

Tazatelka: Prošel ten program za tu dobu fungování nějakou změnou? Přidávali jste nějaké 

pořady nebo něco takového? Nebo je to od začátku víceméně stejné? 

Ondra: Vůbec vývoj toho rádia byl ovlivnej tím, že když jsme s tím začínali, tak to bylo 

takový, že jsme to neměli ošahaný, bylo to pro nás úplně něco novýho a neznámý místa. A 

teďkom, jak to máme delší dobu, tak začínáme víc mluvit, třeba, máme větší prostor. Neřekl 

bych, že to rádio prošlo nějakýma extra změnama, ale že spíš my jsme se jakoby zlepšovali 

v těch jednostech komunikovat. 

Vojta: Menší změny tam proběhly, a to v podobě, že hodně odcházeli a zase přicházeli noví 

členi. 

Tazatelka: Myslíte si, že máte dostatek námětů k vysílání? 

Vojta: Jo, to většinou jo. 

Tazatelka: Když se teďka budeme bavit o posluchačích. Víte přibližně, kolik Vás třeba 

poslouchá lidí? 

Kája: No, to je běžný, ale dá se to zjistit více méně na stránkách, ale mohlo by se jich přidat 

trošku víc. 

Vojta: Někdy jsou to opravdu typy pětadvacet, čtyři… 

Kája: Základ je babička… 

Tazatelka: A máte od těch posluchačů nějakou zpětnou vazbu? Posílají Vám kritiku, náměty, 

pochvaly? 

Kája: Zatím jsem si nic nevšimla, nevím. 

Tazatelka: Ani že by ti spolužáci třeba řekli… Dobrý, špatný? 
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Kája: Ani ne. 

Ondra: Jednou jsme se tam pokusili zapojit spolužáka na telefonu, tak… Dopadlo to… 

Kája: Výborně! 

Ondra: Zajímavě… Byly z toho zajímavý závěry. Tak to byl takovej náš pokus, normálně 

bysme to chtěli potom v budoucnu ještě letos začlenit. 

Tazatelka: Teď se Vás budu ptát na to, co jste očekávali, od toho, když jste se přidali k tomu 

rádiu a jaká je vůbec realita? Co jste očekávali, že Vám to dá? 

Kája: No, tak já jsem jakoby… No, očekávala… Já jsem ani neočekávala, já jsem do toho šla 

s tím, že se naučím víc zkušeností, protože já jsem takovej typ, co moc nerad mluví před 

všema a docela mi tohleto pomáhlo, tak jsem docela ráda. A neočekávala jsem nic, no. 

Tazatelka: A vy, kluci? 

Vojta: No, já jsem očekával, jelikož trpím vlastně vadou, že šišlám, tak jsem čekal, že se 

aspoň rozmluvím, že se mi tohle zlepší. 

Ondra: Vůbec, jako, já jsem chtěl, protože se občas zadrhnu nebo mám problém si uspořádat 

myšlenky, co chci říct, protože hlava rychlejc myslí a pusa pomalejc mluví, tak vůbec na tom 

pracovat, aby se tohlencto zlepšilo. A potom, kdybych si vybral nějaké zaměstnání, kde by 

třeba byla potřebná konzultace s ostatníma… S ostatními… Nevím… S ostatními složkami té 

firmy nebo takhlenc, tak aby mi to nedělalo problém. 

Tazatelka: Měli jste předtím nějaké znalosti o tom, jak to rádio funguje? Co tam je všechno 

potřeba? 

Kája: Vůbec. 

Tazatelka: Vůbec? 

Kája: Ne. 

Vojta: Já jenom, když jsem poslouchal rádio, tak občas tam něco zaznělo… 

Ondra: Takový obyčejný základy, jak říká Vojta. 
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Tazatelka: Tak a je něco, co Vás překvapilo při tom chodu toho rádia, co se týče technické 

stránky nebo toho moderování? 

Kája: Tak mě třeba hodně zaujala ta technika, co všechno je potřeba tam mít. Vždycky jsem si 

představovala, jak je to jednoduchý, a vůbec není. Takže musí to bejt složitý všechno to tam 

zapnout a udělat tak, aby to šlo. 

Ondra: Asi tak, no. 

Tazatelka: Myslíte si, že jste na rozdíl od svých spolužáků, kteří se na tom nepodílejí, na tom 

rádiu, získali nějaké schopnosti navíc? 

Vojta: Určitě. 

Ondra: Podle mě ano, určitě. Protože, jak už jsem říkal, že jsme prošli nějakou tou změnou, co 

se týče schopnosti mluvit s ostatníma lidma, tak určitě ano. 

Vojta: Určitě, třeba nedávno jsme se učili pracovat s diktafonem, což je užitečná věc. 

Kája: Já mám asi stejnej názor. 

Tazatelka: Můžete teda nějak charakterizovat, jaká jsou pro Vás pozitiva té práce na tom 

rádiu? Co Vám to osobně dává? 

Vojta: Myslím, že nás to stmelilo jako kolektiv dohromady k lepšímu. 

Ondra: No, to mi teďkon Vojta připomněl, že jsme čtyři na to rádio, to je Vojta, Kája, Míra a 

já, společně chodíme ještě na další kroužky, třeba divadlo hrajeme, to děláme taky spolu, my 

čtyři, potom vymejšlíme pro třídu různý akce, to jsme taky my čtyři. Takže to je takový, že si 

navzájem rozumíme a víme, co od toho druhýho čekat. 

Tazatelka: Získali jste i nějaké schopnosti, které využijete v dalších vyučovacích hodinách?  

Kája: Tak asi jakoby o češtině. A když třeba děláme referáty a musíme mluvit před třídou, tak 

to není takový hrozný jako třeba pro ostatní, co nedělají to rádio. 

Ondra: Slovní zásoba. Získáváme slovní zásobu, že jak třeba mluvíme s těma lidma… 

S lidmi, se kterými máme rozhovory, tak každý používá jiný výrazy, jiný slova, a tím se 

obohacuje naše slovní zásoba. Takže potom není problém psát třeba slohovku nebo takový 

jiný věci. 
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Tazatelka: Takže myslíte, že se Vám změnil třeba i písemný projev nějak? 

Ondra: Jako obsahově? 

Tazatelka: No, ze všech stran. 

Vojta: Ta slovní zásoba tam je prostě vidět, že používáme slova, který bysme v běžným životě 

nepoužili. 

Tazatelka: A když byste měli zcharakterizovat, jak se Vám změnil ústní projev? Jestli si 

myslíte, že se Vám nějak změnil? Že třeba artikulujete lépe nebo zjistili jste, že je třeba mluvit 

do toho rádia pomaleji nebo víc nahlas? 

Kája: Určitě. 

Ondra: Tak důležitý je, aby pro ty lidi, pro který mluvíme, abysme… Jednak ta artikulace 

nevím, jestli tam hraje takovou roli, ale abysme prostě nemluvili takhle rychle, protože potom 

nikdo nic neuslyší. Je třeba mluvit pomalejc, srozumitelně se vyjadřovat, mít ty myšlenky 

uspořádaný a to si myslím, že se nám docela daří. 

Tazatelka: Myslíte si, že jste třeba získali i více sebevědomí? 

Kája: No, to nevím. Nebo aspoň u mě nevím. 

Ondra: Nevím, ten ohlas lidí, jakej je na to rádio, pokud je pozitivní, tak si myslím, že naše 

sebevědomí, naše ego, v určitým smyslu roste. Takže asi jo. 

Tazatelka: A jak jste se naučili vycházet s ostatními členy redakce? Myslíte si, že už se 

dokážete lépe vyslechnout, řešit konflikty. 

Vojta: Jak jsem řekl, tak nás to spojilo jako kolektiv, takže myslím, že určitě. 

Tazatelka: Jak jste na tom s technologiemi, naučili jste se s nimi pracovat lépe? Přineslo Vám 

to něco i z téhle stránky? S počítačem nebo s něčím jiným? 

Ondra: S počítačem si myslím, že to takovej problém nebyl, ale v oblasti zvuku, tam je 

spoustu kabelů, každej ten kabel má svůj určitej vstup. Takže o tom něco málo víme, víme 

něco o tom systému operačním… Ne operačním systému, ale v čem se tam pracuje, v jakým 

programu. Takže to je příhodný. 



90 

 

Tazatelka: Rozlišujete nějak mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými zdroji, se kterými 

pracujete? Když o něčem mluvíte, kde třeba berete témata? 

Ondra: Témata? No, tak vůbec jako, co nás třeba napadne pro ten konkrétní měsíc? 

Tazatelka: A třeba si něco někde přečtete, a potom o tom mluvíte? 

Vojta: Tak párkrát se tam něco našlo, že bysme něco hledali? 

Tazatelka: Existují nějaké faktory, které omezují Vaši tvorbu? Že Vám například vedení 

řekne: „Tady o tom nesmíte mluvit, mluvte tady o tom…“? 

Vojta: To určitě nás napadají takový krávoviny, že i pan Starý řekne, že to asi ne. Ale jinak je 

to většinou všechno v pohodě. 

Tazatelka: Teď se budete hlásit na další školu, plánujete se hlásit na nějakou školu, kde byste 

dále pracovali s médii, nebo na školu zaměřenou na média? 

Vojta: Já mám v plánu právě jít na Nerudovku. 

Tazatelka: A vy dva? 

Kája: Já vůbec ještě nevím. 

Tazatelka: A ty? 

Ondra: Já mám vizi architekta, že bysem chtěl dělat architekturu, což potažmo znamená 

střední škola, a pak vysoká. Takže určitě si dám jednu přihlášku na tohlencto, a pak bysem si 

vybíral, jak už jsem říkal předtím, nějaké zaměstnání, kde bysem mohl projevit svoje… Já 

nevím, já jsem ukecanej člověk, já rád povídám, já se rád poslouchám, takže nějaký 

zaměstnání, při kterém by se to dalo využít. 

Tazatelka: Využíváte školní rádio i v jiných hodinách? Pracujete s ním třeba v hodinách 

českého jazyka nebo tak? 

Kája: Vůbec. 

Tazatelka: A myslíte si, že by to pro Vás bylo prospěšné to využití rádia i v jiných hodinách? 

Že byste si třeba zkoušeli nahrávat nějaké zprávy. Nebo i pro Vaše spolužáky? 
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Vojta: Myslím, že kdybysme aspoň jednu hodinu nějakýho přesmětu věnovali tomu, že bysme 

jim mohli ukázat, jak se nahrává, takže by jim to určitě něco dalo. 

Ondra: To asi jo, ale asi že by to, ta hodina, se nevěnovala tolik tomu předmětu, že ta 

soustředěnost by nebyla taková. 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


