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Abstrakt

Diplomová  práce  se  zabývá  didaktickým  potenciálem  časopisu  Mateřídouška,  zejména 

možnostmi jejího uplatnění při realizaci mediální výchovy na prvním stupni základní školy. První část 

práce se zaměřuje na teoretické poznatky týkající se psychického vývoje dítěte, čtenářské i mediální 

gramotnosti a mediální výchovy jako jednoho z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. V druhé části práce je provedena stručná analýza časopisů pro děti mladšího 

školního věku. Následně se práce věnuje nejdéle vycházejícímu časopisu pro děti mladšího školního 

věku – časopisu Mateřídouška. Při analýze jsou využity poznatky představené v teoretické části práce. 

Důraz je při analýze kladen především na didaktický potenciál  Mateřídoušky.  Cílem práce je zjištění, 

zda by mohlo být periodikum Mateřídouška využito při realizaci mediální výchovy na prvním stupni 

základní školy. 

Abstract

The  thesis  deals  with  the  didactic  potential  of  the  magazine  Mateřídouška,  especially  its 

possible application in the implementation of media education at primary school. The first part of the 

Thesis focuses on the theoretical knowledge of the psychological development of the child,  reader 

literacy and media literacy and media education as one of the Curricula program for primary education.  



The second part is a brief analysis of magazine for primary school children. Subsequently, the work 

focuses  longest  stemming magazine  for  primary  school  children  –  Mateřídouška magazine.  In  the 

analysis are used knowledge presented in the theoretical part of the Thesis. Emphasis is placed upon the 

analysis  primarily  on  the  didactic  potential  Mateřídouška.  The  aim  of  the  Thesis  is  finding  if 

Mateřídouška magazine could be used in the implementation of media education at primary school.
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,,Vše, co víme o naší společnosti a o našem světě, poznáváme prostřednictvím médií.” 

(N. Luhmann)

Úvod

Média se v posledních několika letech stala přirozenou součástí života každého z nás 

a významným způsobem se podílejí  na  utváření  našeho obrazu světa.  Dle Mičienky 

a Jiráka (2007, s. 7) je svět, ve kterém žijeme, ,,nasycen podněty, které k nám přicházejí 

z  masových  médií.”  Jak  uvádí  Jirák  a  Köpplová  (2009,  s.  21),  masovými  médii 

se zpravidla rozumí periodický tisk, rozhlasová a televizní vysílání a stále častěji také 

veřejně  dostupná  sdělení  na  internetu.  Funkcí  těchto  médií  by  měla  být  funkce 

informativní,  sociální  a  zábavní,  ale  také  edukativní.  Všechna  výše  zmíněná  média 

mohou mít didaktický, neboli vzdělávací potenciál, a to jak v domácím vzdělávání, tak 

především ve školní výuce. 

Jak je dále uváděno Mičienkou a Jirákem (2007, s. 8), ,,váha,  kterou masová média 

mají,  je tak velká, a produkce, kterou nám nabízejí,  do té míry neprůhledná, že ,,žít 

s médii”  stále  zřetelněji  vyžaduje  speciální  přípravu.”  Proto  je  třeba  v  dětech  již 

od raného  věku  utvářet  svébytnou  kompetenci,  schopnost  ,,žít  s  médii”  –  mediální 

gramotnost.  Ta  je  v  posledních  letech  v  České  republice  vnímána  jako  základní 

kompetence potřebná pro život ve světě, který je ovlivňován produkcí masových médií. 

Kromě  masových  médií  nás  ze  všech  stran  obklopují  i  interaktivní  prostředky 

digitalizované veřejné komunikace, tzv. nová média. Součástí všeobecného vzdělávání 

se tak stala mediální výchova, která je od školního roku 2007/2008 součástí rámcových 

vzdělávacích programů pro základní, střední odborné i gymnaziální vzdělávání.

Nejzranitelnější  a  nejsnáze  ovlivnitelnou  skupinou  mediálních  recipientů  jsou  děti 

předškolního a mladšího školního věku. Jejich kognitivní vývoj a kritické reflexe ještě 

nejsou  na  takové  úrovni,  aby  se  s  vlivem  médií  dokázaly  vyrovnat.  Sdělení 

zprostředkovaná médii chápou jako standard a nepochybují o jejich platnosti. Proto je 

důležité, aby každá škola zařadila mediální výchovu, neboli přípravu široké veřejnosti 

na  mediální  komunikaci  v  roli  příjemců,  jako  průřezové  téma  do  svého  školního 

vzdělávacího plánu již od prvních ročníků povinné školní docházky. Když se děti budou 
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s mediální výchovou setkávat již na prvním stupni základní školy, bude pro ně snazší 

navázat na získané poznatky na druhém stupni základní školy, kde se již předpokládá 

dovednost žáků systematicky pracovat s masovými médii tak, aby byli schopni kriticky 

hodnotit informace získané jejich prostřednictvím. Podstata mediální výchovy spočívá 

především  ve  schopnosti  prosazovat  demokratické  principy.  Pokud  člověk  dovede 

uvažovat o mediálních sděleních a působení médií na jedince i společnost do hloubky, 

stává  se  odolnější  vůči  mediální  manipulaci.  Proto  lze  úlohu  mediální  výchovy 

považovat za velmi významnou.

Mediální  výchova  na  školách  může  být  realizována  prostřednictvím  téměř  každého 

předmětu a pedagogům je ponechána velká svoboda ohledně toho, jaké metody, formy, 

strategie a materiály budou pro výuku užívat. Jako jedna z pomůcek pro potřeby výuky 

mediální výchovy na prvním stupni základních škol se nabízí i využití periodik pro děti 

mladšího školního věku. 

Hlavním cílem této diplomové práce bude zjištění, zda by mohly být časopisy pro děti 

mladšího  školního věku,  zejména časopis  Mateřídouška,  využity při  výuce mediální 

výchovy  na  prvním  stupni  základních  škol.  Na  konkrétních  příkladech  bude 

demonstrováno, jakým způsobem se autoři  časopisu  Mateřídouška snaží reagovat na 

potřebu rozvoje mediální gramotnosti u dětí, a které doporučené výstupy průřezového 

tématu mediální výchova jsou Mateřídouškou podporovány.

Oproti  předkládaným  tezím  došlo  k  menšímu  odchýlení  v  obsahu  práce.  Namísto 

všeobecné stylové a jazykové charakteristiky periodika  Mateřídouška se práce zabývá 

praktičtějším cílem, a to jejím didaktickým potenciálem při realizaci mediální výchovy 

na prvním stupni základní školy. Odklonění od tezí proběhlo z následujících důvodů: 

V roce  2015  byla  autorkou  na  Filozofické  fakultě  Univerzity  Karlovy  obhájena 

diplomová  práce  s  názvem  Jazyk  a  styl  časopisů  pro  předškolní  děti (dostupné  z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150242/,  cit.  2016-04-29).  Předmětem této  práce 

byla analýza časopisů pro děti  předškolního věku,  časopisů  Sluníčko a  Méďa Pusík. 

Cílem této práce bylo zhodnocení, jakými jazykovými a stylovými prostředky se tyto 

časopisy přizpůsobují čtenářům daného věku a zda časopisy svým stylem odpovídají 

požadavkům  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání.  Cílem 

autorky bylo na tuto diplomovou práci navázat,  zároveň se však vyvarovat možným 
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shodám v obou diplomových pracích a zasadit tuto práci důrazněji do kontextu mediální 

problematiky.  Předkládaná  diplomová  práce  se  zabývá  stylovou  charakteristikou 

Mateřídoušky, tak jak bylo uvedeno v tezích, důraz je však kladen na její didaktický 

potenciál  z  hlediska  mediální  výchovy  jako  jednoho  z  šesti  průřezových  témat 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Okrajově se práce věnuje 

i jazykové stránce Mateřídoušky.

Předmětem analýzy  měly  být  původně dva  ročníky  časopisu  Mateřídouška,  ročníky 

č. 70 a č. 71. Pro potřeby této práce nakonec postačil pouze jeden ročník, vybrán byl ten 

nejaktuálnější,  tedy  ročník  č.  71.  Vzhledem  ke  konkrétnějšímu  zaměření  práce  byl 

zpřesněn i její název – původní název Jazyk a styl časopisů pro děti mladšího školního  

věku byl nahrazen názvem  Didaktický potenciál časopisu Mateřídouška při realizaci  

mediální výchovy na prvním stupni základní školy.

Metodologie a cíle práce

Tématem  této  diplomové  práce  je  didaktický  potenciál  časopisu  Mateřídouška při 

realizaci mediální výchovy na prvním stupni základní školy. Jedná se o téma, které je 

třeba  zkoumat  komplexně,  neboť  s  ním  souvisí  několik  disciplín:  mediální  studia, 

pedagogika  a  vývojová  psychologie.  Tato  diplomová  práce  vychází  primárně 

z mediálních studií, inspiruje se však i výše zmíněnými disciplínami.

Práce  obsahuje  celkem  9  kapitol,  přičemž  je  rozdělena  na  dvě  hlavní  části:  část 

teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část práce bude zaměřena na vybrané úseky z pedagogicko-psychologické 

a mediální oblasti, jež se vztahují k tématu diplomové práce. Tyto poznatky budou poté 

využity  i v praktické  části  práce.  Protože  se  tato  práce  týká  českého  prostředí,  při 

sestavování  teoretických  východisek  bylo  vycházeno  především  z  děl  českých 

odborníků z oblasti mediálních studií, pedagogiky a psychologie.

Čtenáři  bude  nejprve  přiblíženo  období  mladšího  školního  věku,  které  je  jedním 

z nejdůležitějších období v životě každého jedince, a to hned z několika důvodů: Právě 
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v období mladšího školního věku dochází k významným změnám v psychickém vývoji 

dítěte, které souvisí s rozvojem čtenářských dovedností, rovněž tak s rozvojem mediální 

gramotnosti.  Tyto  změny  mají  vliv  i  na  podobu  periodik,  které  jsou  určené  dětem 

daného věku. Čtenář bude tak nejprve seznámen s problematikou psychického vývoje 

dítěte v období  mladšího školního věku. Je třeba si  uvědomit,  že  periodika pro děti 

mladšího školního věku jsou určená i začínajícím čtenářům. Časopisy se těmto dětem 

musí přizpůsobit nejenom po stránce obsahové a tematické, ale i po stránce jazykové. 

Proto bude jedna  z  kapitol  v  teoretické  části  práce  věnována rovněž  specifikům ve 

vývoji řeči a v ovládání gramatických pravidel této věkové skupiny. S rozvojem čtení 

bude poté souviset i kapitola následující, která bude věnována čtenářské gramotnosti. 

Stěžejními kapitolami v teoretické části práce budou kapitoly vztahující se k mediální 

gramotnosti a k Rámcovým vzdělávacím programům pro základní vzdělávání, přičemž 

pozornost bude věnována průřezovému tématu mediální výchova. Cílem teoretické části 

práce bude popsat všechna specifika v oblasti vývoje dítěte mladšího školního věku, 

která se mohou v obsahu a struktuře časopisu odrážet, a připravit čtenáře na praktickou 

část práce, která je s teoretickou částí významně provázána. 

Praktická část  práce bude rozdělena na dva oddíly.  První oddíl praktické části  práce 

bude zaměřen na zmapování nabídky časopisů pro děti mladšího školního věku, která je 

v  současné  době  na  trhu.  Analyzována  budou  ta  periodika,  která  lze  běžně  koupit 

v novinových stáncích a v obchodních řetězcích. Konkrétní příklady budou uváděny na 

březnových číslech z roku 2016. Cílem této části bude stručná charakteristika těchto 

periodik,  a  to  zejména  po  jejich  obsahové  a  tematické  stránce.  Přihlíženo  bude 

především k tomu, jak se do periodik promítá oblast médií. Následovat bude zhodnocení 

pestrosti nabídky periodik pro tuto věkovou skupinu.

V  druhém  oddílu  praktické  části  práce  bude  provedena  podrobná  analýza  nejdéle 

vydávaného  časopisu  pro  děti  mladšího  školního  věku  u  nás,  kterým  je  časopis 

Mateřídouška. Metodou analýzy bude kvalitativní obsahová analýza. Analyzován bude 

ročník  č.  71,  tedy  čísla  z  roku  2015,  která  byla  v  době  psaní  práce  kompletně 

k dispozici. Analýza bude provedena po stránce obsahové a tematické, přihlédnuto bude 

rovněž  k  jazykovým  prostředkům  periodika.  Cílem  této  analýzy  je  posouzení 

didaktického  potenciálu  Mateřídoušky  při  realizaci  mediální  výchovy  jako  jednoho 

z průřezových  témat  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávání. 
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Mateřídouška se  jako jedno z  mála periodik  pro děti  mladšího školního věku snaží 

vhodně reagovat na potřebu mediální gramotnosti u dětí. V důsledku toho se v periodiku 

pravidelně vyskytuje rubrika poskytující dětem informace ze světa médií,  která se je 

snaží seznámit jak s jejich pozitivními, tak s negativními stránkami. Tato rubrika bude 

pro  tuto  práci  stěžejní.  V analýze  bude  zhodnoceno,  zda  rubriky  věnované  médiím 

odpovídají  doporučeným cílům průřezového tématu mediální  výchova a zda by toto 

periodikum  mohlo  být  využito  při  realizaci  mediální  výchovy  ve  školní  výuce  na 

prvním stupni základní školy. V analýze budou využity poznatky získané v teoretické 

části práce.
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1 Období mladšího školního věku

Problematika vývoje dítěte bývá pro větší přehlednost rozdělována do několika období. 

Toto dělení není jednotné, u každého autora se liší jak délkou trvání, tak názvy etap. 

Např. Langmeier a Krejčířová (2006) dělí jednotlivé etapy lidského života na  období  

prenatální,  období  novorozenecké,  období  kojenecké,  batolecí  období,  předškolní  

období,  mladší  školní  období,  období  dospívání,  časnou a  střední  dospělost,  pozdní  

dospělost a stáří.

  

Za  období  mladšího  školního  věku  bývá  nejčastěji  označováno  období  od  6–7  let 

do  11–12 let  (Langmeier,  Krejčířová,  2006,  s.  117),  začátek  této  fáze  je  vymezen 

zahájením povinné školní docházky. Langmeier a Krejčířová toto období označují za 

věk střízlivého realismu (2006, s. 118). 

Někteří psychologové, mezi něž se řadí např. i Matějček (1986) či Vágnerová (2012), 

dělí období školního věku na tři etapy: raný školní věk, střední školní věk a starší školní  

věk. Raný školní věk bývá vymezován nástupem do školy a je charakteristický změnou 

životní situace a různými vývojovými změnami, které se projevují především ve vztahu 

ke škole. Jedná se o období přibližně od 6–7 let do 8–9 let. Na toto období navazuje 

střední školní věk, který trvá od 8–9 let do 11–12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází na 

druhý stupeň základní školy a začíná dospívat. Tuto fázi lze považovat za přípravu na 

dobu  dospívání,  neboť  v  jejím  průběhu  dochází  k  mnoha  změnám,  které  jsou 

podmíněny nejen sociálně, ale i biologicky. Na období středního školního věku navazuje 

období staršího školního věku, které trvá přibližně do ukončení základní školy, tj. asi do 

15 let. Toto období bývá označováno jako období pubescence.

Na základě dělení dle  Matějčka a Vágnerové se tato diplomová práce bude zabývat 

časopisy, které jsou určeny zejména dětem raného školního věku, rovněž však dětem 

středního školního věku.
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1.1 Psychický vývoj dítěte

Období mladšího školního věku je významné především z hlediska nástupu dítěte do 

školy.  Jak  uvádí  Vágnerová (2012,  s.  256),  doba  povinné  školní  docházky  nebyla 

stanovena náhodně. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že v období mladšího 

školního věku nedochází u dítěte k významným změnám (psychoanalýza toto období 

označuje jako období ,,latence”1), dítě v tomto období dosahuje výrazných pokroků ve 

všech směrech, které jsou, dle Langmeiera a Krejčířové (2006, s. 118), pro budoucnost 

dítěte často rozhodující. 

Vstup do školy znamená pro dítě velkou zátěž (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 103), je 

tedy třeba, aby bylo dítě na tuto změnu připraveno jak po stránce fyzické, tak především 

po  stránce  psychické.  Mezi  ukazatele  vyspělosti  dítěte,  které  jsou  však  ukazateli 

nejméně  průkaznými,  patří  výška  a  váha  (Langmeier,  Krejčířová,  2006,  s.  111). 

Mnohem významnějším ukazatelem vyspělosti dítěte je  kognitivní zralost. 

Ve  věku  okolo  6  let  dochází  ke  změnám  v  poznávací  činnosti  dítěte  (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s. 113). Dítě začíná svět chápat realisticky. Na tuto skutečnost reagují 

časopisy pro děti  mladšího školního věku především zařazováním reálných příběhů, 

pohádky se objevují v menší míře než v časopisech pro děti předškolního věku. Jak však 

uvádí Vágnerová (2012, s. 275), ,,realismus mladších školáků vede k tomu, že přijímají 

skutečnost takovou, jaká je, a ani nepředpokládají nějakou změnu. Děti přejímají názory 

dospělých a nepochybují o nich nejen proto, že jsou pro ně autoritou, ale i proto, že 

jejich sdělení chápou jako součást reality.” Totéž platí i pro mediální sdělení. 

U dětí mladšího školního věku dochází rovněž k rozvoji logického myšlení, dítě však 

v tomto věku ještě nedovede zkušenost přenést z jedné oblasti do druhé a zobecnit ji. 

Tyto děti rovněž nedovedou uvažovat abstraktně. Mají spíše sklon k popisu a příkladům 

než  k  vysvětlování  a  definicím.  Časopisy  pro  děti  mladšího  školního  věku  proto 

obsahují  mnoho  úkolů  podporujících  rozvoj  logického  myšlení  a  např.  úkolů  na 

rozřazování  obrázků  podle  daných  znaků.  V myšlení  dítěte  přetrvává  synkretismus, 

tj. orientace spíše na celek než na detaily (Novotná, Hříchová, Miňhová, 2004, s. 51). 

1 Jedná se o etapu, kdy je ukončena jedna část psychosexuálního vývoje a základní pudová a emoční 
složka osobnosti se prozatím neprojevuje (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 118).
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Autoři periodik pro děti mladšího školního věku se proto snaží do časopisů zařazovat 

texty  podporující  globální  vnímání  skutečnosti  a  úkoly  podporující  pozornost 

a soustředěnost. Typickým úkolem podporujícím zaměření se na detail je porovnávání 

dvou podobných obrázků, mezi kterými je třeba najít několik rozdílů. Dle Vágnerové se 

u dětí mladšího školního věku zdokonaluje způsob řešení úkolů (2012, s. 270). Jakmile 

dítě zjistí, že způsob řešení úkolu je nesprávný, dovede se vrátit na začátek a zkusit 

jinou variantu. Tato schopnost je důležitá např. při řešení tzv. ,,bludiště”. Jedná se o typ 

úkolu,  který  je  typický  jak  pro  časopisy  pro  děti  mladšího  školního  věku,  tak  pro 

časopisy pro děti předškolního věku.

Mezi  5.  a  7.  rokem dochází  k  rozvoji  kompetencí  ve  zrakové a  sluchové percepci. 

Rovněž dochází k rozvoji zpracování ortografických informací, tj.  rozlišování detailů 

složitějších  obrazců  a  jejich  poloh  (Vágnerová,  2012,  s. 261).  Rozlišování  detailů 

obrazců  a  jejich  poloh  je  v  časopisech  pro  děti  podporováno  např.  prostřednictvím 

úkolu, jehož cílem je vyřadit obrázek, který se liší od ostatních.

Během celého  období  mladšího  školního  věku  se  zlepšuje  hrubá  i  jemná  motorika 

(Langmeier,  Krejčířová,  2006,  s.  120).  Úkoly  podporující  rozvoj  jemné  motoriky 

prostřednictvím obtahování a dokreslování obrazců najdeme spíše v časopisech pro děti 

předškolního věku, v časopisech pro děti mladšího školního věku je jemná motorika 

podporována zejména díky vystřihovánkám, skládankám a jiným ručním výrobkům. Ve 

škole dochází k procvičení jemné motoriky napodobováním tvarů jednotlivých písmen 

a spojováním písmen do slabik a slov (Vágnerová, 2012, s. 303). Jak uvádí Vágnerová 

(2012, s. 303), až do konce první třídy je pozornost soustředěna převážně na správnost 

grafického  zápisu,  obsah  textu  je  prozatím  upozaděn.  U  školáků  dochází  rovněž 

k rozvoji  smyslového vnímání,  k rozvoji  paměti  a k  posledním vývojovým změnám 

v oblasti řeči. (Langmeier, Krejčířová,  2006).

1.2 Ontogenetický vývoj řeči

Jak bylo řečeno v předcházející  kapitole,  v období  mladšího školního věku dochází 

v oblasti řeči k posledním vývojovým změnám. Právě řeč dle Langmeiera a Krejčířové 

(2006, s. 122) řídí lidskou činnost a dovoluje další  kvantitativně nový rozvoj v celé 
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oblasti chování a prožívání. Mimo to je i základním předpokladem úspěšného školního 

učení a napomáhá procesu pamatování. Ve školním věku dochází k rozšiřování slovní 

zásoby,  roste  délka  i  složitost  vět  a  souvětí  a  užití  gramatických  pravidel  celkově 

postupuje na vyšší úroveň (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 122). Důležitou úlohu hrají 

v tomto procesu rodiče a pedagogové, ale i pomůcky, prostřednictvím kterých si mohou 

slovní zásobu rozšiřovat. Významnou roli má v tomto případě literatura určená dětem 

daného věku, a to nejen v podobě knih, nýbrž i v podobě časopisů.

Pro tvůrce časopisů pro děti mladšího školního věku i pro autory dětských knih, čítanek 

a  slabikářů  je  podstatná  znalost  slovní  zásoby  dětí  daného  věku,  neboť  při  tvorbě 

didaktických pomůcek i zájmové četby je třeba z této znalosti vycházet. Aktivní slovní 

zásoba šestiletých dětí obsahuje v průměru 3775 slov (Průcha, 2011, s. 89) a jak uvádí 

Příhoda (1963, s. 289), do věku 11 let se jejich slovní zásoba ještě ztrojnásobí. Přestože 

vývoj jazykových schopností již není tak dynamický jako dříve, dále se rozvíjí vlivem 

školní výuky (Vágnerová, 2012, s. 296) a četbou knih a časopisů. Slovník dětí mezi 

6. a 11. rokem je obohacován o specifické výrazy a pojmy. Děti se v období mladšího 

školního  věku  učí  chápat  rozdílnost  slov,  jejich  podobnost  i  totožnost  významu 

(Vágnerová,  2012,  s.  297).  Ve  věku  6  let  děti  již  ovládají  synonymii,  homonymii 

a chápou slovní hry i žerty (Příhoda, 1963), čehož mohou vhodně využít časopisy pro 

děti daného věku. Pasivní slovní zásoba dětí několikrát převyšuje slovní zásobu aktivní. 

Na  počátku  školní  docházky  mívají  děti  potíže  s  porozuměním  konstrukci  věty 

a s pochopením významu slovesa. Pochopení složitějších gramatických pravidel závisí 

i na  úrovni  myšlení,  porozumění  rozdílům  vyplývajícím  z  určité  větné  stavby  se 

obvykle zlepší v průběhu prvních dvou let povinné školní docházky (Vágnerová, 2012, 

s.  299).  Významný  vliv  na  úroveň  gramatických  pravidel  má  četba.  Pro  začínající 

čtenáře  se  jako  nejvhodnější  jeví  kratší  texty,  které  obsahují  časopisy  pro  danou 

věkovou skupinu.  Rozvoj  slovní  zásoby i  komunikačních  dovedností  je  podporován 

mnohými  úkoly  v  časopisech,  např.  úkoly,  v  nichž  mají  děti  převyprávět  příběh 

prostřednictvím obrázků, či dětskými křížovkami a doplňovačkami.

Mezi dětmi však existují značné interindividuální rozdíly, a to jak ve slovní zásobě, tak 

v jejím obsahu, ve skladbě či v preferenci určitých druhů slov (Langmeier, Krejčířová, 

2006, s. 123). Jak uvádějí Langmeier a Krejčířová (2006, s. 123), ,,řeč, kterou mluví ve 

11



škole, je u některých dětí v podstatě stejná jako řeč, kterou mluví v rodině, zatímco 

u jiných  dětí  –  třebaže  jejich  mateřská  řeč  je  táž  –  jsou  preferovány  jiné  způsoby 

verbální komunikace.” Jedná se především o děti z kulturně a sociálně slabých rodin. 

Zejména  sociální  postavení  rodičů  má  dle  mnohých  lingvistů  a  sociologů  na 

komunikační kompetence dětí významný vliv2.

2 Vlivu sociálního postavení a vzdělání rodičů na komunikační kompetence dětí se v 60.–70. letech 
20. století  věnoval  např.  britský sociolog vzdělávání,  Basil  Bernstein (Průcha,  2011, s.  147–148). 
Bernstein vytvořil teorii známou jako Teorie o sociální podmíněnosti jazykových kódů dětí nebo také 
jako Teorie jazykové socializace či Teorie jazykového deficitu. Tato teorie spočívá v rozlišování dvou 
jazykových  kódů  –  omezeného  kódu a  kódu  rozvinutého.  Omezený  kód  je  považován  na  jazyk 
neformální,  užívaný  mimo školní  prostředí.  Mezi  základní  charakteristiky  omezeného  kódu patří 
krátké,  gramaticky  jednoduché  věty,  časté  užívání  spojovacích  výrazů,  omezená  slovní  zásoba, 
převaha parataxe, omezené užívání adjektiv a adverbií (Průcha, 2011; Šebesta, 2005). Oproti tomu 
rozvinutý  kód  je  užíván  především  během  vyučovacích  hodin  či  ve  veřejných  sdělovacích 
prostředcích.  Je  charakteristický  složitějšími  gramatickými  konstrukcemi  a  vedlejšími  větami, 
bohatším  slovníkem,  vysokou  frekvencí  osobního  zájmena  ,,já”,  častým  užíváním  hodnotících 
adjektiv a adverbií, vyjadřováním logických, časových a prostorových vztahů apod. (Průcha, 2011; 
Šebesta,  2005).  Tímto  výzkumem byla  potvrzena  teorie,  která  přepokládá,  že  děti  z  rodin  nižší 
sociální třídy si často osvojují pouze omezený kód, zatímco děti z rodin s vyšším socioekonomickým 
postavením si kromě omezeného kódu osvojují i kód rozvinutý a dovedou tyto dva kódy přepínat.  
Tomu poté odpovídají i školní výsledky dětí. Jak uvádí Průcha (2011, s. 147–148 ), děti ze sociálně  
slabých rodin si často neosvojují rozvinutý kód řeči v důsledku nedostatečného vybavení domácností 
knihami a časopisy.
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2 Čtenářská gramotnost v mladším školním věku

Jak  bylo  zmíněno  již  výše,  počátek  období  mladšího  školního  věku  je  pro  děti 

významný hned z několika důvodů. U dětí ve věku 6–7 let dochází k výrazným změnám 

fyzickým i psychickým. Jedná se o dobu počátku povinné školní docházky, osvojování 

si  nových  znalostí  a  dovedností.  Pro  tuto  práci  je  podstatné,  že  na  prvním  stupni 

základní školy dochází k rozvoji čtenářských dovedností a k prohlubování  čtenářské 

gramotnosti.  Se  čtenářskou  gramotností  je  spojena  schopnost  osvojit  si  čtení  a  tím 

pádem schopnost  pracovat  s  časopisy  určenými  danému věku  dětí.  Proto  bude tato 

kapitola věnována právě čtenářské gramotnosti a funkční diferenciaci čtení.

Pojem čtenářská gramotnost bývá tradičně spojován s mladším školním věkem (Mertin, 

2010, s. 163). Je však důležité uvědomit si, že čtenářská gramotnost není spojena pouze 

se schopností osvojit  si čtení a psaní, nýbrž i se schopností práce s textem (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2011, s. 34). Dle Švrčkové (2011, s. 7) je podmínkou gramotnosti 

rozvinutí  širšího  komplexu  dovedností,  které  nám  umožňují  funkčně  využít  již 

osvojenou  dovednost  v  praxi.  Jak  uvádí  Šebesta  (2005,  s.  79),  ,,ovládnutí  psaného 

jazyka, tedy dovednosti číst a psát, znamená zásadní zlom v životě každého člověka. 

Otvírá se mu tím možnost využívat v potřebné míře psaného záznamu textů, a to aktivně 

(k zaznamenávání, předávání nebo ukládání informací) i pasivně (k získávání informací 

i estetického zážitku z psaného textu čtením), a spolu s tím se mění i jeho postavení ve 

společnosti.”

Vágnerová (2012, s. 301) dělí čtení na dvě základní fáze: Čtení bez porozumění a čtení  

s porozuměním. Při čtení bez porozumění je dle Vágnerové důraz kladen na formální 

stránku textu. Tato fáze je typická pro děti na konci první třídy, kdy se plně koncentrují 

na samotný proces čtení a obsah jim proto často uniká. Přechodnou fází mezi čtením 

bez porozumění a čtením s porozuměním představuje čtení s porozuměním jednotlivým 

slovům,  ovšem  bez  pochopení  obsahu  vět  či  většího  celku.  Dle  Vágnerové  (2012, 

s. 302) je cílem výuky čtení dosažení takové kvality čtenářských dovedností, ,,aby se 

dítě  mohlo  zaměřit  jenom  na  obsah  čteného  textu.”  K  takovému  zautomatizování 

dochází  však  dle  až  na  konci  druhého  či  v  průběhu  třetího  ročníku.  Čtení 

s porozuměním vyžaduje schopnost chápat význam jednotlivých slov, uvědomovat si, 
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která slova k sobě patří a dávají dohromady určitý smysl. Je třeba, aby dítě porozumělo 

kontextu,  který  je  dán  vztahem mezi  jednotlivými  částmi  věty,  a  bylo schopné tuto 

informaci  zpracovat  (Vágnerová,  2012,  s.  302).  Důležitým  aspektem  je  přitom 

porozumění samotnému procesu čtení. 

Čtení je dále možné dělit dle jeho funkční diferenciace, a to na čtení praktické, věcné,  

kritické a zážitkové (Šebesta, 2005, s. 92). Praktické čtení lze definovat jako čtení, které 

je  uplatňováno  jako  doprovodná  aktivita  při  jiným činnostech.  Čtení  věcné  spočívá 

v získávání  věcné  informace  o  předmětu  sdělení,  předmětem  tohoto  čtení  bývají 

především učebnice, články, odborné a populárně odborné texty (Šebesta, 2005, 92–94). 

Zážitkové čtení je spojováno především s krásnou literaturou. Pro tuto práci je podstatné 

především  čtení  kritické.  Dle  Šebesty  (2005,  s.  96)  je  hlavním  cílem  výchovy  ke 

kritickému myšlení to, ,,aby žáci byli schopni rozeznat komunikaci s působícím efektem 

a rozlišit působení nekorektní od korektního.” Za nekorektní působení lze považovat 

působení  založené  na  přinucení  a  manipulaci.  Výchovu ke  kritickému čtení  je  tedy 

účelné spojit s texty publicistickými, reklamními a politickými. Cílem kritického čtení 

je,  jak uvádí Šebesta (2005, s. 99), zjistit  a zhodnotit  autorovy záměry vůči čtenáři, 

odlišit  korektní  působení  od  nekorektního  a  bránit  se  proti  manipulaci.  Tím  se 

dostáváme k tématu, kterému budou věnovány kapitoly 3 a 5. Tímto tématem je vliv 

médií a potřeba rozvoje mediální gramotnosti.

2.1 Literatura pro děti

Ještě předtím, než bude popsán vliv médií na děti, je třeba popsat specifika literatury 

(a tím pádem i časopisů) pro začínající čtenáře.

Na počátku školních let  se dítě seznamuje s grafickou podobou jazyka a s časopisy 

a knihami,  jež jsou určeny danému věku dětí.  V prvních dvou letech povinné školní 

docházky  však čtou  děti  zcela  samy ještě  velmi  zřídka  a  často  vyžadují  spolupráci 

s dospělým. Proto je, stejně jako u dětí předškolního věku, velký důraz kladen jak na 

obsahovou, tak na grafickou podobu literatury.

Jak  uvádí  Jaroslav  Toman  (1992),  postoj  dětského  čtenáře  k  realitě  a  jejímu 
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uměleckému  ztvárnění  se  vyznačuje  především  bezprostřední  emocionalitou 

a prožitkovostí, která je velmi úzce spjata s reálnými událostmi v životě. Nejčastěji 

nalézají děti poučení v pohádkách a příbězích, kde je hlavní postavou dětský hrdina, 

se kterým se mohou ztotožnit. Na základě těchto příběhů si děti lépe utvářejí vlastní 

životní  postoje  a  začínají  se  orientovat  v  mezilidských  vztazích  (Toman,  1992). 

Druhá fáze období mladšího školního věku je charakteristická rozvojem poznávacích 

schopností  a logického a pojmového myšlení.  V důsledku toho si  čtenář  v  tomto 

období  vytváří  převážně  kognitivní  přístup  k  realitě,  který  je  provázen  potřebou 

věcného poučení. Děti nalézají v literatuře ponaučení, ale i své vzory (Toman, 1992). 

Na tuto skutečnost vhodně reagují časopisy určené dětem mladšího školního věku 

– obsahují množství edukativních textů z oblasti přírody, historie i současného dění.

Pro děti mladšího školního věku se obecně jako žánrově nejvhodnější jeví pohádky, 

rytmické verše, krátké povídky ze života dětí, z přírody, dějin i současnosti. Období 

mladšího školního věku lze z tohoto hlediska rozdělit na dvě etapy:

1. etapa: období od 6–7 do 8–9 let

Tato etapa navazuje na předškolní období. Z žánrového hlediska v tomto období děti 

ještě  tíhnou  k  pohádkám,  příběhům  s  nadpřirozenými  postavami  či  k  příběhům 

s dětským hrdinou.  Prostřednictvím dětského hrdiny  a  edukativních  textů  dochází 

k postupnému obratu od fantazijního světa k realitě.  Období nástupu dětí do první 

třídy  je  významným mezníkem,  neboť se  děti  na  počátku tohoto  období  začínají 

seznamovat se slabikáři a s čítankami, tedy s knihami, s jejichž pomocí se učí číst.

2. etapa: období od 8–9 do 11–12 let

Ve druhé etapě mladšího školního věku dochází k proměně čtené literatury z hlediska 

žánrové skladby. Do popředí se dostávají příběhy s dětským hrdinou, ve druhé fázi 

tohoto období poté dochází již k genderovému rozlišení četby na dívčí a chlapeckou 

(romány  s  dívčí  hrdinkou  X chlapecké  romány  dobrodružné  povahy).  Genderové 

rozlišení se projevuje i v nabídce časopisů – pro dívky je tu např. Winx Club, Lissy či 

Ahoj, tady Fifi, pro chlapce ABC, Hot Wheels, Transformers apod. Žánr pohádky se 

pro děti stává již nezajímavým a je postupně opouštěn.

Na specifické potřeby čtenářů v první i druhé etapě reagují i periodika určená danému 
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věku dětí. Současná nabídka časopisů pro děti mladšího školního věku bude popsána 

a stručně charakterizována v kapitole 8.

2.2 Dítě jako čtenář

V prvním a druhém ročníku čtou děti samy od sebe převážně ojediněle, zlom nastává 

v období okolo třetí třídy, neboť právě v tomto období začíná být po dětech pedagogy 

vyžadován čtenářský deník.  Výběr  knih,  který  se  v prvních  čtenářských denících 

objevuje,  by měl  záviset  především na dětské volbě,  neboť,  jak uvádí  Chaloupka 

(1995, s. 71), ,,při svém působení na žáky by pedagog neměl zapomínat, že prostor 

pro literaturu  má být ze všeho nejvíce prostorem pro radost,  pro potěšení  dětí  ze 

čtenářství.” Důležitou roli hraje v tomto věku jak rodič, tak pedagog. Je důležité, aby 

dítě získalo k literatuře kladný vztah, k čemuž mu právě pedagog může v prvních 

letech  povinné  školní  docházky  pomoci.  Je  důležité  děti  seznamovat  s knihami 

i časopisy pomalu a nenásilnou formou, k tomu může pomoci např. i návštěva školní 

knihovny či zařazení čtenářských dílen do výuky.

Dnešního čtenáře je třeba velmi dobře motivovat. Nacházíme se v době, ve které jsme 

my  i  naše  děti  pod  velkým  vlivem  médií.  A četba  knih  a  časopisů  se  z  životů 

mnohých z nás vytrácí vlivem televize a počítačů. V důsledku toho je slovní zásoba 

dětí často na velmi nízké úrovni. Jak pedagogové, tak rodiče by si měli klást za cíl 

podporovat děti v četbě knih a časopisů. S nápadem, jak děti vhodně namotivovat 

a tím  podpořit  čtenářskou  gramotnost  přišlo  např.  nakladatelství  Big  Jumbo 

(www.rostemesknihou.cz, cit. 2016-04-09). K motivaci dětského čtenáře doporučuje 

tzv.  osobní  knihu,  ve  kterém se  čtenář  stane  hlavním hrdinou.  Do příběhu může 

rovněž zapojit svého kamaráda a zařídit,  aby se děj knihy odehrával v místě jeho 

bydliště. Kniha je upravována dle potřeb malých čtenářů, členěna na krátké odstavce 

a  doplněna  obrázky.  Autoři  knihy  se  domnívají,  že  80  % čtenářů  začne  po  této 

zkušenosti číst i knihy klasické (www.rostemesknihou.cz, cit. 2016-04-09).

S dalším nápadem, jak u dětí podpořit zájem o četbu, přichází Pešková: ,,Na prvním 

stupni, kde se dítě čtení teprve učí, bychom měli jeho zájem podněcovat i tím, že jej 

nebudeme pouze nutit,  aby doma prosedělo u školní knihy dvě či  více hodin,  ale 
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naopak,  pokračujeme sami  v  předčítání  knížek.  Následovat  by  pak  měl  rozhovor 

o ději a celém příběhu, mluvit o celé knížce, dojmech, které v nás zanechala, popř. si 

i zahrát hru podobnou příběhu.” (www.svetdetskefantazie.cz, cit. 2016-05-03) Právě 

rozhovorem o ději  příběhu v knize či  časopise podpoříme u dětí  rozvoj čtenářské 

gramotnosti.  Jak  je  dále  uvedeno,  rodiče  mohou  děti  vést  děti  k  četbě  téměř 

v jakékoliv situaci – děti jim mohou během vaření předčítat recept z kuchařské knihy, 

mohou  číst  návody  ke  společenským  hrám,  příbalové  letáky  k  léčivům  apod. 

Využívání těchto příležitostí  ke čtení zvětšuje slovní zásobu dětí,  zároveň se díky 

hlasitému čtení děti učí přirozené komunikaci. Zejména časopisy pro děti mohou být 

vhodným nástrojem pro počátky dětského čtenářství.  Příběhy v těchto  časopisech 

jsou krátké, úkoly v nich obsažené by měly být zaměřeny na rozvoj slovní zásoby 

a kognitivních dovedností.  Současné časopisy by měly zároveň reagovat na rozvoj 

médií v posledních letech. Především časopis  Mateřídouška bývá doporučován jak 

k práci v domácím prostředí, tak k využití ve školní výuce. 
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3 Média a jejich vliv na dítě

Děti  mladšího  školního  věku  jsou  pod  vlivem  několika  faktorů:  Jsou  ovlivněny 

prostředím školy, rodinou, vrstevnickými skupinami a v neposlední řadě také masovými 

médii.  Za  masová  média  bývá  považován  periodický  tisk  (noviny  a  časopisy), 

rozhlasové  a  televizní  vysílání  a  internetové  ekvivalenty  a  kvaziekvivalenty  těchto 

komunikačních  prostředků  (Jirák,  Wolák,  2009,  s.  493).  Média  mají  vliv  např.  na 

komunikační kompetence dětí3, ale také na jejich celkový vývoj. Bývají tak považována 

za důležitého činitele socializace dětí. „Ve společnosti, jako je naše, kde jsou změny na 

denním pořádku a sociální život neustále vykazuje jistý stupeň nejistoty, vzniká stav 

chronické nejednoznačnosti, který vede k tomu, že si lidé na médiích vytvářejí trvalou 

závislost. To je ve srovnání se společnostmi v minulosti podstatný rozdíl, neboť dříve 

mohli  lidé počítat  s tím,  že jejich životní  podmínky budou den za dnem – dokonce 

i generaci za generací – stejné.“ (Ballová-Rokeachová, DeFleur, 1996)

Ballová-Rokeachová a DeFleur (1996) rovněž uvádějí, že „jsme na mediálním systému 

jako na informačním zdroji závislí, neboť je to zdroj, jenž nás informuje o nepřeberném 

množství událostí, míst a lidí, se kterými osobně nikdy nepřijdeme do styku“. Z toho 

vyplývá, že současná moc médií je srovnatelná (a mnohdy dokonce převyšuje) moc, 

kterou  má  v  životě  dětí  rodič  či  pedagog.  Na  tuto  skutečnost  upozorňují 

i Rosenbaumová a Šulová (2002, s. 225–233), dle kterých mají média tendenci přebírat 

dominantnější postavení ve srovnání s vlivem rodičů, pedagogů a vrstevníků. S tímtéž 

názorem se ztotožňují Mičienka a Jirák (2007, s. 9): ,,Média se stávají rozhodujícím 

socializačním faktorem,  který  často  dokáže  zastínit  školu  i  rodinu.”  Rovněž  Kubey 

(1994,  s.  63)  označil  masová  média  za  jeden  ze  čtyř  socializačních  pilířů  dnešní 

společnosti  (společně  s  rodinou,  školou  a  církví).  Výsledky  výzkumů účinků  médií 

dokazují,  že  hromadné  sdělovací  prostředky  se  významným  způsobem  podílejí  na 

formování našeho vědění, myšlení, prožívání i jednání (Šeďová, 2004, s. 10).

V souvislosti s účinky médií na děti je třeba zmínit Bandurovu teorii sociálního učení, 

neboli učení pozorováním. Dle Bandury (1986) se vše, co potřebujeme pro svůj vlastní 

3 Komunikační  kompetencí  rozumíme  dle  Šebesty  (2005,  s.  60)  ,,soubor  všech  mentálních 
předpokladů,  které  člověka  činí  schopným  komunikovat.,  tedy  uskutečňovat  komunikační  akty, 
zúčastňovat se komunikačních událostí a hodnotit účast druhých na nich.”
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rozvoj  a  chování,  učíme  pozorováním  a  následným  napodobováním  jiných  osob. 

Nepřeberný rezervoár vzorů nám nabízejí  rovněž masová média. Jak uvádí McQuail 

(2009,  s.  508),  ,,Bandurův  model  postuluje  čtyři  základní  procesy  sociálního  učení, 

které nastávají v určité posloupnosti: pozornost, retence, reprodukce a motivace.” Jak 

dále píše, naše pozornost se upíná k mediálnímu obsahu, který je potenciálně významný 

pro náš život. To, co jsme se prostřednictvím médií dozvěděli, můžeme uložit a připojit 

k  předchozím znalostem.  Reprodukce  se  vztahuje  ke  skutečnému  využití  získaných 

znalostí, které může být odměněno, či potrestáno. Dle McQuaila to vede k silnější nebo 

slabší motivaci pokračovat daným směrem (McQuail, 2009, s. 508). Další významnou 

teorií je např.  kultivační teorie George Gerbnera.  Tato teorie tvrdí,  že čím více času 

člověk stráví  konzumací  daného média,  tím více se  jeho vidění  světa  bude podobat 

obrazu vytvářenému tímto médiem (Gerbner, 1973). S podobnou teorií přichází Giles 

(2012,  s.  35–47),  který  popisuje  účinky  mediálního  násilí.  Výzkumy  prokázaly,  že 

existuje  silná  nápodoba  chování  zobrazovaného  v  médiích  (např.  v  tisku,  ve  filmu 

a v počítačových  hrách).  Hovoří  se  i  o  tzv.  desenzitivizaci  příjemců,  tedy  o  snížení 

emočního prožitku opakovaným sledováním násilí v médiích (Giles, 2012). 

Šebesta (2005, s. 54) upozorňuje na to, že média nám sdělují informace tak sugestivně, 

že překrývají reálný svět. To může mít za následek odvedení dětí od skutečného světa 

do virtuální reality vytvářené médii. Masová média však mohou mít na socializaci dětí 

i kladný vliv,  např.  mohou dětem pomoci  usnadnit  přechod od konkrétního vnímání 

světa k chápání kauzálních vztahů a k pojmovému myšlení. Jak uvádí McQuail (2009, 

s. 500–501), na negativní a pozitivní účinky médií se zaměřila řada starších i nových 

studií  (např.  Schramm a  kol.,  1961;  Brown,  1976;  Buckingham,  2002;  Livingstone, 

2002  apod).  Jak  vyplývá  z  výsledků  studií  těchto  badatelů,  mezi  negativní  účinky 

připisované  médiím patří  zejména vzrůstající  sociální  izolace  a  pasivita,  méně času 

a pozornosti pro domácí úkoly, méně času na čtení, hru a pohyb, podrývání rodičovské 

autority, předčasné sexuální znalosti a zkušenosti a sklony k depresím. Mezi prospěšné 

účinky  médií  lze  zařadit  poskytnutí  základny  pro  sociální  interakce,  získávání 

vědomostí o světě, rozvoj představivosti, učení se společenským postojům a chování, 

osvětové účinky a pomoc při formování identity (McQuail, 2009, s. 501).

Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  zařazení  mediální  výchovy  již  od  prvních  ročníků 

základní  školy  lze pokládat  za  velmi důležité,  neboť právě  jejím prostřednictvím je 
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možné předejít negativním vlivům médií na dětské recipienty a posílit jejich pozitivní 

vliv.

20



4 Mediální pedagogika v kontextu pedagogiky

Jak uvádí Labischová (2014, s. 10), úkolem školy je naučit děti žít s médii a využívat 

jejich didaktický potenciál.  Zároveň je třeba, aby škola dětem pomohla vybudovat si 

jistou  odolnost  vůči  manipulativnímu  působení  médií  a  jejich  dalším  negativním 

účinkům (Labischová 2014, s. 10). 

Tato kapitola bude věnována mediální pedagogice. Nejprve budou definovány pojmy 

,,pedagogika” a  ,,didaktika”,  poté  bude pozornost  zaměřena na mediální  pedagogiku 

a její složky – mediální didaktiku a především mediální výchovu, které bude věnována 

následující kapitola.

4.1 Definice pedagogiky a didaktiky

Pedagogika  je  chápána  jako  věda  s  širokým spektrem působnosti,  proto  není  zcela 

jednoduché podat její přesnou definici. Průcha (2005, s. 481) definuje pedagogiku jako 

vědu, která  ,,se zabývá vším tím, co vytváří a determinuje nějaké edukační prostředí, 

procesy,  jež  se  v  těchto  prostředích  realizují,  výsledky  a  efekty  těchto  procesů.” 

Zjednodušeně lze říci, že pedagogika je věda o edukaci, tedy o výchově a vzdělávání. 

Součástí  pedagogiky  je  několik  disciplín,  pro  tuto  práci  je  podstatnou  disciplínou, 

kterou  je  třeba  definovat,  obecná  didaktika.  Didaktiku  lze  definovat  jako  teorii 

vzdělávání, jejíž náplní jsou formy, postupy a cíle školního vyučování. Prvním autorem 

systematické didaktiky byl Jan Amos Komenský. V jeho pojetí zahrnovala didaktika 

celou teorii vzdělávání: systém vyučování na jednotlivých vzdělávacích stupních, obsah 

vzdělávání  a  soustavu  vyučovaných  předmětů,  metody  a  zásady  vyučování,  rovněž 

výchovné problémy.  V dalším vývoji  se  pojem didaktika  zúžil  na  teorii  vyučování, 

jejímž předmětem se staly cíle,  obsah, metody a formy vyučování.  Jejich obecnými 

řešeními  se  zabývá  obecná  didaktika,  specifickými  problémy  v  jednotlivých 

vyučovacích  předmětech  se  zabývají  předmětové  didaktiky,  např.  didaktika 

přírodovědných předmětů,  didaktika jazykových předmětů apod.  (Průcha,  Walterová, 

Mareš, 2001).

21



4.2 Mediální pedagogika

Mediální pedagogiku definuje Šeďová v Pedagogické encyklopedii (2009, s. 787) jako 

pedagogickou  disciplínu,  která  se  zabývá  působením  médií  v  procesech  edukace 

a socializace  a  ,,usiluje  postihnout  různé  způsoby,  jimiž  média  vyvolávají  proces 

učení4.” Labischová (2013, s. 11) dodává, že se jedná o ,,mladou odbornou disciplínu, 

která  navazuje  na více než  čtyřicetiletou  tradici  německé mediální  pedagogiky a  ve 

svých  teoretických  koncepcích  z  ní  v  mnoha  ohledech  čerpá.”  Úkolem  mediální 

pedagogiky je vypěstovat odolnost žáků vůči manipulativnímu vlivu médií,  naučit je 

kriticky  nahlížet  na  mediální  sdělení  a srovnávat  je  s  jinými  informačními  zdroji. 

Niklesová  (2007, s. 19–20)  rozlišuje  dva  základní  směry  mediální  pedagogiky: 

pedagogiku  o  médiích (nauku  o médiích,  neboli  mediální  výchovu)  a  pedagogiku 

s médii (mediální didaktiku). 

4.3 Mediální didaktika

Specifickým termínem, se kterým se prozatím v české pedagogické vědě setkáváme 

velmi zřídka, je mediální didaktika.

Pojem mediální didaktika je definován Šeďovou (2009, s. 790) jako ,,učení za pomoci 

médií.”  Působením  médií  se  již  ve  druhé  třetině  17.  století  zabýval  Jan  Amos 

Komenský. Ve svém spisu Schola Pansofica vyzýval k zavedení četby novin ve výuce, 

neboť je považoval za významný zdroj poučení a informací (Jirák, Wolák, 2009, s. 497). 

V současném pojetí se mediální didaktika snaží postihnout různé způsoby, jimiž média 

vyvolávají nebo posilují proces učení (Šeďová, 2009, s. 787). V dnešní době se stále 

více  snižuje  úloha  původních  subjektů  edukace  a  do  výuky zasahují  formy masové 

komunikace.  Jak  podotýká  Mašek  (2010,  s.  75),  dosah  různých  forem  masové 

komunikace do mediálně didaktického prostoru je velmi důležitý a nelze jej opomíjet. 

Zásadní  je  v  tomto  role  internetu  jako  masově  i  individuálně  komunikujícího 

hypermédia (Mašek, 2010, s. 75). 

4 V tomto  významu  se  používá  rovněž  označení  ,,mediální  výchova”,  které  je  typické  např.  pro 
Mičienku a Jiráka či Jiráka a Woláka.
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V kontextu německého pojetí mediální didaktiky lze diskutovat o tom, zda lze mediální 

didaktiku označit  jako moderní  interdisciplinární  vědu,  ve které  se  spojují  poznatky 

z pedagogických  disciplín,  zejména  obecné  didaktiky,  vzdělávací  technologie, 

pedagogické psychologie, mediální psychologie, školní pedagogiky a teorie výchovy, 

rovněž tak z estetiky,  lingvistiky a sémiotiky,  informatiky,  kybernetiky a mediálního 

designu (Mašek, 2010, s. 76). Dle Maška (2010, s. 76) mediální didaktika i mediální 

pedagogika utvářejí charakter všech ostatních pedagogických disciplín. 

Vymezení  pojmů  mediální  didaktika  a  mediální  pedagogika  bylo  pro  tuto  práci 

podstatné, neboť jak z názvu práce vyplývá, jejím cílem je ověření, zda mají časopisy 

pro děti mladšího školního věku didaktický, neboli vzdělávací potenciál. Řada periodik 

pro děti obsahuje texty a úkoly vzdělávací povahy, jejich funkcí tedy není pouze funkce 

zábavní, nýbrž i funkce informativní a zejména edukativní. Didaktický potenciál těchto 

periodik spočívá především v jejich schopnosti komplexně působit na dětskou osobnost 

a v jejich možném využití pedagogy ve výuce. V analytické části práce bude posouzen 

didaktický potenciál časopisu  Mateřídouška při realizaci mediální výchovy na prvním 

stupni základní školy.
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5 Mediální výchova a mediální gramotnost

Za jeden  z  charakteristických rysů  společnosti  je  považována  její  medializace,  tedy 

skutečnost, že život každého jedince je prostoupen médii (Jirák, Wolák, 2007, s. 6). Jak 

Jirák s Wolákem (2007, s. 6) uvádějí, medializací se rozumí skutečnost, že stále více 

společensky  významných  konstitutivních  komunikačních  aktivit  se  odehrává 

prostřednictvím masových a síťových médií, a tedy s jejich aktivní účastí. Koexistence 

s médii  však  stále  častěji  vyžaduje  speciální  přípravu,  která  by uživatelům pomohla 

využívat média ke svému prospěchu, rozpoznat jejich záměry a bránit se jejich účinkům 

a manipulaci. Součástí všeobecného vzdělávání se tak po celém světě stává mediální 

výchova. Cílem mediální výchovy je vytvoření mediální kompetence, schopnosti ,,žít 

s médii” – mediální gramotnosti. V následující kapitole budou vymezeny dva pojmy, 

které jsou pro tuto práci stěžejní – mediální výchova a mediální gramotnost.

5.1 Mediální výchova

Jechová (2012, s. 172) definuje mediální výchovu jako ,,výchovu, jejímž obsahem je 

vybavit žáka tak, aby byl schopen jednat s minimem ztrát a přitom vytěžil z možností, 

které mu média nabízejí, maximum užitku pro svůj osobní rozvoj.”

Jak uvádí Labischová (2013, s. 10), počátky mediální edukace je možné zaznamenat již 

od dob Antiky.  Hlavní  impulzy pro rozvoj  mediální  výchovy v dnešní  podobě však 

přišly až po druhé světové válce (Mičienka,  Jirák, 2007, s. 10). V současné době je 

mediální  výchova považována za součást  všeobecného vzdělávání  v  zemích západní 

Evropy,  v  Americe,  Africe  i  Asii  (včetně  Austrálie,  Oceánie  a  Nového  Zélandu). 

Postupně  se  mediální  výchova  prosazuje  i  v  zemích  bývalého  východního  bloku 

(Mičienka, Jirák, 2007, s. 11).

K  rozvoji  mediální  výchovy  přispěly  dva  důvody:  obava  z  masivního 

a nekontrolovatelného  vlivu  médií  na  děti  a  teorie  informační  společnosti  (Šeďová, 

2004, s. 24). Ta dle Šeďové (2004, s. 24) předpokládala, že ,,západní civilizace ukončila 

industriální etapu svého vývoje, v níž byla hlavním problémem produkce zboží a služeb, 

a vstoupila do stadia informačního, v němž se nejdůležitější ekonomickou komoditou 
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stávají informace.” Klíčovou schopností vzdělaného člověka by tak v dnešní době měla 

být schopnost pracovat s informacemi – vyhledávat je, hodnotit, spojovat a aplikovat. 

Mediální výchova je považována za jednu z cest,  jak posílit  demokratický charakter 

společnosti  a  zároveň  se  umět  bránit  mediální  manipulaci.  Lze  ji  proto  definovat 

i jako ,,výchovu k orientaci v masových médiích, k jejich využívání a zároveň k jejich 

kritickému  hodnocení.”  (Průcha,  Walterová,  Mareš,  2011,  s.  119)  Jejím  cílem  je 

především rozvíjení komplexní kompetence žáků – mediální gramotnosti.

5.2. Mediální gramotnost

Dle Štancla (2008, s. 52) lze mediální gramotnost definovat jako ,,schopnost orientovat 

se v současném světě, v němž nebývale významnou roli hrají média (noviny, rozhlas, 

časopisy, televize, film) a jejich ekvivalenty, jako je internet.” Mičienka a Jirák (2007, 

s. 9)  uvádějí  obsáhlejší  definici:  ,,Mediální  gramotností  se  zpravidla  rozumí  soubor 

poznatků  a  dovedností  potřebných  pro  orientaci  v  málo  přehledné  a  neprůhledně 

strukturované  nabídce  mediálních  produktů,  které  vytvářejí  prostředí,  v  němž  se 

současný člověk pohybuje.”5 Jak dále uvádějí, mediální gramotnost je tvořena poznatky 

potřebnými  pro  získání  kritického  odstupu  od  médií  i  poznatky  umožňujícími 

maximální  využití  potenciálu  médií.  Zároveň  je  mediální  gramotnost  tvořena 

dovednostmi dovolujícími a usnadňujícími tento kritický odstup i maximální kontrolu 

vlastního  využívání  médií  (Mičienka,  Jirák,  2007,  s.  9).  Zjednodušeně  lze  říci,  že 

mediálně gramotný člověk má základní poznatky o fungování médií, o společenské roli 

médií a zná hlavní produkty médií. Výchova mediálně gramotných osob je v současné 

době podpořena rámcovým vzdělávacím programem, jehož součástí je od roku 2000 

i mediální  výchova.  Od  školního  roku  2007/2008  je  mediální  výchova  součástí 

realizované kurikulární reformy.

Jak uvádí Štancl (2008, s. 52), mediálně gramotný člověk by měl umět porozumět tomu, 

co vidí, slyší a čte. Dále by měl umět dekódovat obsah sdělení a zaujímat vůči těmto 

sdělením kritický a autonomní postoj. Mediálně gramotná osoba by měla být rovněž 

schopna  selektivity  při  přijímání  konkrétních  sdělení  a  selektivity  při  výběru  médií 

5 Jedná se o jedno z mnoha pojetí mediální výchovy, které vychází z mediálních studií. Toto pojetí se 
následně  objevilo  i  v  doporučených  výstupech  průřezového  tématu  mediální  výchova  v  rámcových 
vzdělávacích programech, na kterých se podíleli Jirák a kol. Za autory trochu odlišných pojetí mediální 
výchovy lze pokládat např. Šebestu, Bínu, Niklesovou, Slobodu či Maška.
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a také úsudku při zužitkování informačních i zábavních  sdělení. Cíle mediální výchovy 

by  měly  spočívat  v  požadování  objektivních  a  pravdivých  informací  o  aktuálních 

problémech,  v  ochraně  dětí  a  dospívajících  před  vlivem  prezentace  sexu  a  násilí, 

v přispívání ke kultivaci člověka, v obraně před vlivem reklamy a v obraně kulturního 

dědictví a národního jazyka. Jedním z cílů by měla být rovněž výchova k občanství, 

rozvoji  občanské společnosti  a  demokracie  a  předcházení  stereotypizaci  rodových či 

etnických skupin (Štancl, 2008).

Jak  vyplývá  z  výše  uvedeného,  v  dnešní  době  je  třeba  vychovávat  žáky  mediálně 

gramotné, a to již od prvních let povinné školní docházky. Média na člověka působí již 

od útlého věku, významné postavení získají v našem životě ve fázi, kdy se naučíme číst. 

Jak bude doloženo v praktické části práce, dnešní časopisy pro děti mladšího školního 

věku mají vzdělávací potenciál, zároveň se však na děti snaží působit a ovlivňovat jejich 

chování  a  jednání.  Proto  považujeme za  důležitý  a  správný krok  zařazení  mediální 

výchovy jako jednoho z  průřezových témat  Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní  vzdělávání.  Je  důležité,  aby  se  děti  naučily  vhodně  využívat  edukativní 

potenciál těchto časopisů a médií obecně, zároveň je však třeba v nich pěstovat kritický 

přístup k mediálním sdělením, seznamovat je s principy a fungováním masových médií 

a s jejich vlivem na život jedince i společnosti.
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6 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Jedním z cílů této práce je i zhodnocení, zda se časopisy pro děti mladšího školního 

věku snaží svým obsahem přiblížit  požadavkům Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání, a především to, zda mohou být vhodně využity i pro potřeby 

jednoho ze šesti průřezových témat – mediální výchovy. V následující kapitole bude 

proto stručně nastíněn obsah tohoto programu a jeho cíle.

Rámcový  vzdělávací  program pro  základní  vzdělávání  (dále  jen  RVP ZV) je  státní 

kurikulární dokument6, který svým obsahem a pojetím navazuje na Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání (RVP ZV, 2010, s. 10). RVP ZV stanovuje standardy 

pro základní vzdělávání a specifikuje klíčové kompetence, jichž by měli žáci na konci 

základního  vzdělávání  dosáhnout  (vymezuje  vzdělávací  obsah  –  očekávané  výstupy 

a učivo).  Zároveň  podporuje  komplexní  přístup  k  realizaci  vzdělávacího  obsahu 

(RVP ZV, 2010, s. 10).

Cílem  základního  vzdělávání  by  dle  RVP ZV  mělo  být  usnadnění  přechodu  žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického 

vzdělávání  (RVP ZV,  2010,  s.  10).  Základní  vzdělání  by  dle  RVP ZV mělo  dětem 

pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ 

všeobecného vzdělání. Usilováno je zejména o podněcování žáků k tvořivému myšlení 

a logickému  uvažování,  o  vedení  žáků  k  všestranné,  účinné  a  otevřené  komunikaci 

i spolupráci a o respektování práce a úspěchů svých i druhých. Dále jsou žáci vedeni 

k ohleduplnosti,  empatii  a  k  vytváření  potřeby  projevovat  pozitivní  city.  Zároveň  je 

usilováno  o  to,  aby  byl  každý  žák  schopen  se  projevovat  jako  svébytná,  svobodná 

a zodpovědná bytost (RVP ZV, 2010, s. 12–13).

RVP ZV se skládá z deseti vzdělávacích oblastí a ze šesti průřezových témat. Pro tuto 

práci  je  podstatné  průřezové  téma  mediální  výchova,  kterému  bude  věnována 

následující kapitola.

6 Kurikulární  dokumenty jsou děleny na dokumenty státní,  kam patří  Národní  program vzdělávání 
a rámcové vzdělávací programy, a na dokumenty školní (www.msmt.cz, cit. 2016-02-21).

27



6.1  Mediální  výchova  jako  průřezové  téma  Rámcového  

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Jak  bylo  uvedeno  v  předcházející  kapitole,  v  RVP ZV  nalezneme  celkem  šest 

průřezových témat. Jedním z nich je mediální výchova. Ta je jako průřezové téma 

nově vyučována od školního roku 2007/2008 na základních školách,  na středních 

odborných školách i na gymnáziích. 

Mediální výchova je na prvním stupni základních škol koncipována tak,  aby byly 

dětem  zprostředkovány  základní  poznatky  a  dovednosti  týkající  se  mediální 

komunikace a práce s médii. Hlavním úkolem mediální výchovy na prvním stupni 

základních škol je vybavit žáky základní mediální gramotností. 

Jak uvádí Šebesta (2005, s. 54–55), mediální výchova se v západních zemích rozvíjí 

nejčastěji  v souvislosti  s předmětem  Mateřský jazyk. Podobně je tomu i  v České 

republice. Nejblíže má u nás mediální výchova jako průřezové téma ke vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost. Vazba mediální výchovy na oblast Člověk a společnost je 

dána především tím, že ,,média, jako sociální instituce se podílejí na utváření podob 

a hodnot  moderní  doby,  umožňují  hledat  paralely  mezi  minulými  a  současnými 

událostmi  a  porovnávat  jevy  a  procesy  v  evropském  i  celosvětovém  měřítku.” 

(RVP ZV, 2010, s. 111) Druhou oblastí, se kterou je mediální výchova propojena, je 

Jazyk a jazyková komunikace. Propojení s touto oblastí se týká vnímání mluveného 

a psaného  projevu,  zejména  jejich  stavby,  uplatňování  odpovídajících  výrazových 

prostředků,  osvojení  si  základních  pravidel  veřejné  komunikace,  dialogu 

a argumentace.  Třetí  vzdělávací  oblastí  spjatou  s  mediální  výchovou  je  oblast 

Informační  a  komunikační  technologie.  Zde  jsou  jednotlivé  předměty  vzájemně 

propojeny především díky využívání tištěných i mediálních dokumentů jako zdroje 

informací (RVP ZV, 2010, s. 111). Čtvrtou, a  zároveň poslední, oblastí, se kterou je 

mediální výchova spjata, je vzdělávací oblast  Umění a kultura. Vztah mezi těmito 

dvěma oblastmi je založen na ,,vnímání specifické ,,řeči” znakových kódů, jež média 

užívají,  a  jejich  kombinací,  a  to  nejen  přirozeného jazyka,  ale  i  obrazu a  zvuku. 

Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké 

i běžné mediální produkce.” (RVP ZV, 2010, s. 111–112)
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Mediální  výchova může být  do  výuky vřazena  jako samostatný  předmět,  či  jako 

součást výuky jiného předmětu (viz výše), nebo prostřednictvím projektů. Případně 

jako kombinace všech tří uvedených možností.

Potřebu zacházení s masovými a síťovými médii reflektují  doporučené očekávané 

výstupy. Na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů nejsou doporučené 

výstupy  závazné.  Úkolem  doporučených  výstupů  je  pomoci  pedagogům 

konkretizovat  znalosti,  dovednosti,  postoje  a  hodnoty,  které  je  třeba  průřezovými 

tématy  rozvíjet  (www.vuppraha.cz,  s.  5,  cit.  2016-03-04).  Na  prvním  stupni 

základních škol jsou tyto výstupy zpracovány samostatně pro první i druhé období. 

Tematický  okruh  pro  první  období,  Mediální  propedeutika,  umožňuje  žákům 

mladšího školního věku maximálně zúročit svou osobní zkušenost s médii. Mediální 

propedeutika je, jak je uvedeno  Jirákem a Pavličíkovou (2011, s. 69)  v dokumentu 

Metodická  podpora  pro  výuku  průřezových  témat  v základních  školách7, 

,,východiskem pro následné, již racionalizovaného získávání poznatků a dovedností 

a rozvíjení  kritického  myšlení.”  Pro  druhé  období  prvního  stupně  je  stěžejním 

tematickým okruhem Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení. 

Tematický okruh Mediální propedeutika představuje úvodní část mediální výchovy. 

Její základní funkcí není získávání faktických informací o médiích, nýbrž vytvoření 

situací,  v  nichž  mohou  žáci  zpracovávat  své  mediální  poznatky.  Z doporučených 

očekávaných výstupů tematického okruhu Mediální propedeutika jsou pro tuto práci 

podstatné především následující doporučené cíle:

• ,,Žák odpovídá na otázky zaměřené na obsah čteného, slyšeného nebo sledovaného 

jednoduchého zpravodajského či reklamního sdělení.”

• ,,Žák charakterizuje postavy a hodnotí jejich jednání ve vztahu k události (zamýšlí se 

nad jejich vlastnostmi apod.).”

• ,,Žák dotváří krátkou zprávu do logického celku (vyprávěním, dramatizací, ilustrací 

apod.).”

• ,,Žák při četbě, poslechu, sledování pohádek, seriálů, filmů rozlišuje prostředí reálné 

7 Metodická podpora byla vytvořena pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových 
témat na základních školách. Nabízí soubory doporučených výstupů pro každý tematický okruh všech 
průřezových témat (www.vuppraha.cz, s. 5–6, cit. 2016-03-04).
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a fantastické (od vyjádření dojmu a pocitu k formulaci soudu a názoru).”

•  ,,Žák  postupně  rozlišuje  místo  a  čas  děje,  jednoduché  příběhy  vypráví  v  časové 

a příčinné souvislosti.”

• ,,Žák na základě své intuice hodnotí přání, které slibuje splnit reklama, a porovnává je 

s realitou svých potřeb, zájmů a přání.”

• ,,Žák sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den.”

• ,,Žák na konkrétním příběhu začíná rozpoznávat rizika,  která pro něj  i  pro ostatní 

představuje zveřejňování soukromí na internetu, a na příkladu uvede zásady bezpečného 

užívání síťových médií.”

(Jirák, Pavličíková, 2011, s. 70)

Jak  bylo  již  zmíněno,  druhým  tematickým  okruhem  je  Kritické  čtení  a  vnímání 

mediálních sdělení. Tento okruh je důležitý především pro udržení si kritického odstupu 

od mediálních sdělení. Neméně důležitá je schopnost rozlišit funkce jednotlivých médií. 

Jak  je  uvedeno  v  Metodické  podpoře  pro  výuku  průřezových  témat  v  základních  

školách, mediální výchova nabízí pro druhé období prvního stupně řadu možností, které 

se  vztahují  zejména  k  podpoře  sociálního  učení,  k  rozvoji  čtenářské  gramotnosti, 

k rozšíření  vyjadřovacích  schopností  žáků  a  ke  spolupráci  s  mimoškolními  partnery 

i k veřejné  prezentaci  výsledků  školní  práce  (Jirák,  Pavličíková,  2011,  s.  71). 

Doporučenými výstupy tematického okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

jsou:

•  ,,Žák rozlišuje  a  porovnává podle  charakteristických rysů  a  způsobů užití  masová 

a síťová média (tisková média, rozhlas, televize, internetové stránky aj.).”

•  ,,Žák  na  konkrétních  příkladech  rozlišuje  základní  funkce  mediálních  sdělení: 

informovat, vzdělávat, získávat, bavit.”

• ,,Žák rozlišuje informativní a umělecké obsahy (především zpravodajství, vzdělávací 

a osvětové pořady a texty a fikce pohádkové a dobrodružné povahy) od reklamy.”

•  ,,Žák rozezná  a  využívá  základní  prostředky zpravodajství;  napíše  krátkou  zprávu 

– odpoví na otázky „kdo?, co?, kdy?, kde?“.”

• ,,Žák rozezná cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama využívá pro 

oslovení různých cílových skupin.”

• ,,Žák na příkladu (členů rodiny aj.)  demonstruje  rozdíly ve způsobech konzumace 

médií a v přístupech k mediálním sdělením.”
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•  ,,Žák na  konkrétních  příkladech vysvětlí  rozdíl  mezi  reálným a  virtuálním světem 

(přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé).”

• ,,Žák uvede rizika spojená s  uveřejňováním informací  a  fotografií  o sobě a svých 

blízkých  na  různých  komunikačních  sítích,  chápe  význam  ochrany  osobních  údajů 

a chová se podle toho.”

(Jirák, Pavličíková, 2011, s. 71)

6.1.1 Mediální výchova v praxi

Na jaře roku 2009, tedy rok po zavedení mediální výchovy jako jednoho ze šesti 

průřezových témat do RVP ZV, uskutečnila Bělohradská (2010, s. 68) výzkumnou 

sondu,  realizovanou formou strukturovaných rozhovorů  s  11 pedagogy z  různých 

obcí a měst Libereckého kraje. Pro tento výzkum byly vybrány školy s rozmanitými 

podmínkami  (první  i  druhý  stupeň  ZŠ,  SOŠ,  základní  škola  praktická,  škola  při 

středisku výchovné péče). Vybraný vzorek tvořilo devět žen a dva muži, zastoupeny 

byly různé aprobace.  Během výzkumu byly zjišťovány postoje  učitelů  k mediální 

výchově, možnosti její realizace na školách a praktické pojetí mediální výchovy ve 

výuce.  Z  výsledků  výzkumu  vyplývá,  že  většina  pedagogů  považuje  zařazení 

mediální  výchovy do vyučování  za  správný krok.  Mezi  důvody,  proč  je  zařazení 

mediální  výchovy do výuky prospěšné,  patří  dle  dotazovaných  učitelů  především 

fakt, že média jsou nedílnou součástí života a děti se s nimi denně setkávají. Je tedy 

třeba,  aby  děti  prostřednictvím  mediální  výchovy  získaly  kritický  odstup  od 

mediálních sdělení. Mediální výchova učí děti nepřijímat dané obsahy pasivně, nýbrž 

je  hodnotit  a  vzájemně  porovnávat.  Děti  by  se  měly  naučit  vyhodnocovat  obsah 

sdělení, uvědomovat si využití jazykových prostředků a samostatně uvažovat. Dále je 

třeba  naučit  děti  pracovat  s  médii  jako  se  zdrojem  informací.  Prostřednictvím 

mediální výchovy jsou děti vedeny k práci s textem a s informacemi, učí se pracovat 

se zdroji informací a informace porovnávat a aktivně je využívat. Mediální výchova 

dle pedagogů rovněž přispívá ke zkvalitnění týmové spolupráce (Bělohradská, 2010, 

s.  70).  Pro  realizaci  mediální  výchovy  na  školách  je  důležité  vybavení  školy 

samostatnou  počítačovou  učebnou  a  možnost  připojení  k internetu.  Za  největší 

překážky při realizaci mediální považují dotazovaní pedagogové omezené množství 

počítačů, zastarávající techniku a nedostatečné vybavení školní knihovny. V hodině 
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mediální  výchovy lze  však uplatňovat  různé metody výuky,  které  nejsou otázkou 

vybavení školy, nýbrž nápaditosti učitele (Bělohradská, 2010, s. 71).

Pedagogové, kteří jsou ochotni výuku modernizovat, vnášet do ní nevšední nápady 

a přivádět  ji  blíže k reálnému světu mohou pro potřeby mediální  výchovy využít 

i časopisy  pro  děti.  Jaké  časopisy  lze  ve  výuce  mediální  výchovy  uplatnit  bude 

zjišťováno v analytické části práce.
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7  Výběr  vzorku,  metodologie  a  cíle  empirické  části 

práce

Následující  podkapitoly  pojednávají  o  výběru  vzorku  periodik,  cílech  práce 

a o metodách zkoumání, jež jsou v této diplomové práci použity.

7.1 Výzkumný záměr

Analytická část této diplomové práce je rozdělena na dva oddíly. V prvním oddíle bude 

představena nabídka periodik pro děti mladšího školního věku, která je v současné době 

k  dostání  trhu.  Cílem  této  části  bude  stručná  charakteristika  těchto  periodik,  a  to 

zejména po jejich obsahové a tematické stránce. Přihlíženo bude především k tomu, jak 

se do periodik promítá oblast médií. Cílem této části bude zhodnocení pestrosti nabídky 

časopisů  pro  danou  věkovou  skupinu  a  zjištění,  zda  současná  periodika  reagují  na 

potřebu rozvoje mediální gramotnosti u dětí.

Následně  bude  posuzován  didaktický  potenciál  Mateřídoušky v  oblasti  mediální 

výchovy jako jednoho z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Pozornost bude věnována především tomu, zda a jak mohou být 

pedagogy pro potřeby mediální výchovy využity jednotlivé rubriky, příběhy a úkoly 

obsažené  v  tomto  periodiku.  Předmětem  zájmu  bude  zejména  rubrika  Bit  a  Vir, 

reagující na rostoucí vliv médií na děti.  Okrajově se bude analýza dotýkat rovněž 

reklamy vyskytující se v periodiku a jazykové stránky Mateřídoušky.

7.2 Výběr vzorku a cíle práce

V  první  části  bude  provedena  stručná  charakteristika  periodik  pro  děti  mladšího 

školního věku, která jsou v současné době na trhu. Analyzována budou ta periodika, 

která  lze  běžně  koupit  v  novinových  stáncích  a  v  obchodních  řetězcích.  Konkrétní 

příklady budou uváděny na březnových číslech z roku 2016, která byla aktuální v době 

psaní práce. V případě dvouměsíčníků budou citovány příklady z druhého čísla roku 

2016, u čtvrtletníků z prvního vydaného čísla tohoto roku.
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Poté bude pozornost zaměřena na nejdéle vycházející periodikum v České republice, 

kterým je  Mateřídouška.  Mateřídouška je zároveň periodikem, jež má mezi časopisy 

pro děti mladšího školního věku největší tištěný náklad. Analýze bude podroben ročník 

č. 71, tedy všechna periodika (12 čísel) z roku 2015, která byla v době psaní této práce 

kompletně k dispozici. 

Periodikum Mateřídouška bude nejprve představeno po tematické a obsahové stránce. 

Pozornost  bude  věnována  zejména  pravidelným  rubrikám,  které  budou  pro  větší 

přehlednost rozděleny z hlediska žánru. V závěru této části bude zhodnocena obsahová 

a tematická vyváženost časopisu. 

Následně bude posouzen didaktický potenciál Mateřídoušky v oblasti mediální výchovy. 

Analyzovány budou rubriky, které svým obsahem reagují na potřebu rozvoje mediální 

gramotnosti u dětí. Stěžejní je pro tuto práci rubrika Bit a Vir, věnovaná problematice 

médií. Představena budou všechna témata této rubriky, a to po jednotlivých měsících. 

U každého  čísla  bude  zhodnocen  přínos  tématu  a  jeho  vhodnost  pro  děti  mladšího 

školního věku, provázanost se vzdělávacími oblastmi a s doporučenými cíli Rámcových 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání v rámci průřezového tématu mediální 

výchova. Rovněž bude navrženo praktické uplatnění daného tématu ve výuce, bude-li to 

možné.

7.3 Metoda analýzy

Pro analýzu8 časopisů byla zvolena kvalitativní obsahová analýza. Základním znakem, 

který  odlišuje  kvalitativní  výzkum  od  kvantitativního,  je  přístup  ,,nenumerického 

šetření.” (Disman, 1998)

Kvalitativní  výzkum lze dle  Creswella  (1998,  s.  12)  definovat  jako ,,proces  hledání 

porozumění  založený  na  různých  metodologických  tradicích  zkoumání  daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří  komplexní,  holistický obraz, 

8 Při výzkumu a řešení otázek bývají používány dvě výzkumné metody:  analýza a  syntéza. Analýza 
spočívá  v  ,,rozdělení  celku  na  jeho  komponenty  a  zkoumání,  jak  tyto  komponenty  fungují  jako 
relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy.” (Hendl, 2005, s, 35) Každá analýza se 
vyznačuje určitým stupněm explorace, tzn. že jsou při ní prováděny průzkumové a objevující aktivity.
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analyzuje  různé  typy  textů,  informuje  o  názorech  účastníků  výzkumu  a  provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.” Podstatou kvalitativního výzkumu je sběr dat 

bez toho, že by na jeho počátku byly stanoveny základní proměnné a hypotézy. Logika 

kvalitativního výzkumu je induktivní, teorie vzniklé na jeho základě jsou platné jen pro 

vzorek, na kterém byla data získána a nelze je zobecňovat (Švaříček, Šeďová a kol., 

2014, s. 24–25).

S tímto tvrzením se ztotožňují i Strauss a Corbinová (1999) a Trampota a Vojtěchovská 

(2010), dle kterých sleduje kvalitativní obsahová analýza významy textů a je využitelná 

pro zkoumání lingvistických, vizuálních i auditivních sdělení.  Klade si  za cíl  popsat 

zvláštnosti  zkoumaného  a  generovat  hypotézy.  Jak  uvádějí  Švaříček,  Šeďová  a  kol. 

(2014,  s.  15),  kvalitativní  výzkumníci  užívají  tři  typy  dat:  data  z  rozhovorů,  data 

z pozorování a data z dokumentů.  Tato diplomová práce využívá data z dokumentů, 

neboť pracuje s texty časopisů pro děti mladšího školního věku. Analýza dokumentů 

otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem získaly jen těžko (Hendl, 

2005, s. 132). Výhodou zkoumání dokumentů je dle Hendla (2005, s. 132) skutečnost, 

že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb a zkreslení, jež vznikají při ostatních 

přístupech kvalitativního výzkumu. 

Cílem této diplomové práce je prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy posoudit 

povahu  a  charakteristiku  zkoumaných  dat  získaných  z  periodik  pro  děti  mladšího 

školního věku, zejména z periodika Mateřídouška.
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8 Časopisy pro děti

Časopis lze definovat jako „tiskovinu, která vychází pravidelně, v určitém místě a má 

nejméně  půlroční  a  nejvíce  jednotýdenní  periodicitu.  Od  deníku  se  liší  menší 

aktuálností, větší podrobností probíraných témat a grafickou úpravou. Svou strukturou, 

stavbou textu i celkovým zaměřením je určena vyhraněnému okruhu čtenářů, který je již 

zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo specializované údaje. Časopisy lze 

rozdělovat podle nákladu, podle zaměření na věk, podle zájmu, podle pohlaví, podle 

odbornosti.  S rozvojem internetu mohou mít časopisy i svou elektronickou podobu.“ 

(Osvaldová, Halada, 2002, s. 38) Na základě této definice je možné časopisy pro děti 

mladšího  školního  věku  charakterizovat  jako  pravidelně  vycházející  tiskovinu,  jejíž 

témata,  obsah,  jazyková  stránka  i  grafická  úprava  jsou  uzpůsobeny  začínajícím 

čtenářům a dětem v druhé etapě mladšího školního věku, tzn. dětem od 6–7 do 11–12 

let.

Jak uvádí Švec (2014, s. 9), časopisy jsou často prvním z masových médií, s nimiž se 

malý mediální konzument setká a ,,ustavují způsob, jímž se později s obsahem médií 

a se  samotnou jejich existencí  vyrovnává,  jímž se integruje  do svého života.  Bývají 

jednou  z  prvních  praktických  cvičebnic  ,,mediální  gramotnosti”,  přičemž  obvykle 

reflektují  specifičnost  dětského  čtenářství  a  jeho  psychologických  podmínek 

a vývojových zvláštností.”

8.1  Současná  nabídka  časopisů  pro  děti  mladšího  školního  

věku

V  dnešní  době  je  malým  čtenářům  různými  vydavatelstvími  nabízeno  nepřeberné 

množství  časopisů  pro  děti  a  mládež.  Dle  údajů  Evidence  periodického  tisku 

Ministerstva  kultury  České  republiky  obsahuje  kategorie  tiskovin  pro  děti  a  mládež 

v současnosti  943  titulů,  z  nichž  vydávání  některých  bylo  již  ovšem  přerušeno  či 

ukončeno (www.mkcr.cz, cit. 2016-04-10). Pouze několik nalezených periodik je určeno 

dětem mladšího školního věku, tedy dětem ve věku 6–7 až 11–12 let. 
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Cílem této kapitoly je stručně zmapovat nabídku časopisů pro děti mladšího školního 

věku, která je v současné době (k březnu 2016) běžně k dostání na trhu (v novinových 

stáncích  či  v  obchodních  domech),  a  zhodnotit  její  pestrost.  Kvůli  jednostrannému 

zaměření nebudou do analýzy zahrnuty časopisy věnující se čistě komiksům či luštění 

pro děti.

V  následujících  podkapitolách  budou  charakterizovány  časopisy  pro  děti  mladšího 

školního s přihlédnutím k jejich obecnému vzdělávacímu potenciálu i jejich potenciálu 

doplnit výuku mediální výchovy. V závěru kapitoly bude zhodnocena pestrost nabídky 

periodik pro tuto věkovou skupinu.

8.1.1 Časopisy vydavatelství Egmont ČR, s. r. o.

Za vydavatelství,  které  má  k  březnu  2016  na  trhu  největší  podíl  časopisů  pro  děti 

mladšího školního věku lze považovat vydavatelství Egmont ČR, s. r. o.9

Časopisy  vydavatelství  Egmont  jsou  v  převážné většině  zaměřeny  na  děti  mladšího 

školního  a předškolního  věku.  Právě  Egmont  zprostředkovává  dětským  čtenářům 

v České  republice  nejnovější  moderní  světové  příběhy.  Časopisy  pro  děti  mladšího 

školního věku, které vydavatelství  Egmont v současnosti  nabízí,  jsou:  Auta,  Barbie,  

Dinosauři  z DinoParku,  Doktorka  Plyšáková,  Ever  After  High,  Hot  Wheels,  Kačer  

Donald, Ledové Království,  Letadla, Littlest Pet Shop, Lokomotiva Tomáš, Medvídek  

Pú, Monster High, My Little Pony, Primáček, Princezna, Sofie První, Spider-Man, Star  

Wars Povstalci, Tom a Jerry, Transformers, Violetta, Winx Club a Zvonilka. Ne všechny 

uvedené tituly jsou však určeny pouze dětem mladšího školního věku. Řada titulů stojí 

na pomezí mezi věkem školním a předškolním. Dle údajů zveřejněných na webových 

stránkách  vydavatelství  Egmont  (www.egmont.cz)  lze  časopisy  tohoto  vydavatelství 

rozdělit dle věku adresátů na dvě skupiny: časopisy pro děti ve věku 4–8 let a časopisy 

pro děti ve věku 8–12 let. V tabulce níže je uvedeno rozdělení časopisů od Egmontu dle 

věku  recipientů,  pro  zajímavost  je  uvedena  rovněž  cena  periodika  a  počet  stran. 

9 Firma  byla  založena  již  v  roce  1878  Dánem  Egmontem  Haraldem  Petersenem 
(www.egmont.cz/onas/, cit. 2016-02-27). Pobočka v tehdejší Československé republice byla otevřena 
v roce 1990.  Za  dvacet  šest  let  existence  získalo vydavatelství  pevné postavení  na  českém trhu, 
vydalo více než 2600 knižních titulů a v současné době vydává 27 časopisů (www.egmont.cz, cit.  
2016-02-27). 
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Časopisy  vydavatelství  Egmont  patří  vzhledem  k  poměru  počtu  stran  a  ceny 

k nejdražším na trhu.  Do analýzy nebudou zahrnuty  časopisy  Kačer  Donald a  Tom 

a Jerry, neboť se jedná o časopisy komiksové.

Tabulka č. 1: Rozdělení časopisů vydavatelství Egmont ČR, s. r. o. dle věku recipientů

Název periodika Cílová skupina Cena Počet stran

Auta 4–8 let 79,90 Kč 32

Barbie 4–8 let 79,90 Kč 32

Dinosauři z DinoParku 8–12 let 69,90 Kč 32

Doktorka Plyšáková 4–8 let 72,90 Kč 32

Ever After High 8–12 let 79,90 Kč 32

Hot Wheels 4–8 let 79,90 Kč 32

Ledové království 4–8 let 79,90 Kč 32

Letadla 4–8 let 79,90 Kč 24

Littlest Pet Shop 4–8 let 79,90 Kč 24

Lokomotiva Tomáš 4–8 let 79,90 Kč 24

Medvídek Pú 4–8 let 72,90 Kč 32

Monster High 8–12 let 79,90 Kč 32

My little pony 4–8 let 79,90 Kč 24

Primáček 4–8 let 49,90 Kč 24

Princezna 4–8 let 79,90 Kč 32

Sofie První 4–8 let 72,90 Kč 32

Spider-Man 8–12 let 72,90 Kč 32

Star Wars Povstalci 8–12 let 79,90 Kč 32

Transformers 4–8 let 79,90 Kč 32

Violetta 8–12 let 79,90 Kč 32

Winx Club 8–12 let 69,90 Kč 52

Zvonilka 4–8 let 79,90 Kč 32

Zdroj: vlastní výzkum

Jak je vidět výše,  vydavatelství Egmont zaujímá v počtu periodik pro děti  mladšího 

školního  věku  dominantní  postavení  na  trhu.  Na  rozdíl  od  časopisů  ostatních 

vydavatelství  je  většina  časopisů  od  Egmontu  genderově  odlišena  (např.  Barbie,  

Princezna,  Doktorka  Plyšáková,  Violetta X  Auta,  Lokomotiva  Tomáš,  Hot  Wheels,  

Transformers).  Protože  se  Egmont  snaží  oslovit  co  nejširší  okruh  adresátů,  každý 

časopis je  vydáván v menším nákladu,  než je  tomu např.  u časopisu  Mateřídouška. 
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Časopisy vydatelství Egmont se děti snaží zaujmout především barevnou titulní stranou 

s oblíbeným pohádkovým hrdinou a dárkem, který je přiložen ke každému časopisu (viz 

příloha č. 1). 

To, že se  jedná o časopisy překladové,  nikoliv původní,  je  patrné již  ze samotných 

názvů,  které  častokrát  nejsou  ani  překládány  (např.  Ever  After  High).  Za  původní 

časopis lze považovat pouze časopis Primáček, kterým děti provází budíček Primáček, 

jež uvádí sekci pořadů v ranním vysílání FTV Prima.

Spojitost s televizními obrazovkami má i časopis  Violetta. Jedná se o periodikum na 

motivy  stejnojmenného  argentinského seriálu,  který  vysílá  Disney Channel.  Časopis 

Violetta obsahuje mnoho informací ze zákulisí seriálu a ze života herců. Ačkoliv se dle 

údajů na webových stránkách Egmont ČR, s. r. o. jedná o periodikum pro děti od 8 do 

12 let,  svým  vzhledem i obsahem se již začíná podobat časopisům pro ,,náctileté”. 

Rovněž  Doktorka Plyšáková,  Star Wars, Sofie První a  Winx Club vznikly na motivy 

televizních seriálů vysílaných na Disney Channel. Na motivy seriálu vznikl i časopis 

My Little pony. Stejnojmenný seriál byl však vysílán televizní stanicí The Hub. 

Inspiraci  našli  tvůrci  i  v  několika  filmech,  např.  v  populárním  Ledovém království, 

v kresleném  filmu  Medvídek  Pú či  ve  filmech Auta,  Letadla,  Spider-Man 

a Transformers.  Několik  časopisů  je  rovněž  inspirováno  dětskými  hračkami  (Hot 

Wheels, Barbie či Monster High).

U časopisů pro věkovou skupinu 4–8 let je důležité, aby v nich byly obsaženy úkoly 

podporující  rozvoj  zrakového  vnímání,  pozornosti,  soustředěnosti,  jemné  motoriky 

i grafomotoriky, slovní zásoby, matematických dovedností, paměti aj. Tyto časopisy by 

měly dětem pomáhat v počáteční výuce psaní, čtení a počítání. Všechny tyto požadavky 

splňuje bohužel jen  Doktorka Plyšáková. Více než na kvalitní obsah, úkoly a příběhy 

určené danému věku dětí sází Egmont na populární postavy z dětských seriálů a filmů, 

které děti časopisem provází. Ve všech časopisech najdeme sobě velmi podobné úkoly, 

např.  bludiště  a  omalovánky  podporující  rozvoj  grafomotoriky,  hádanky  a  křížovky 

podporující rozvoj slovní zásoby, pozornosti  a soustředěnosti,  návody na jednoduché 

výrobky  podporující  rovněž  rozvoj  jemné  motoriky  apod.  Velmi  častým  žánrem 

vyskytujícím se v periodikách vydavatelství Egmont jsou komiksy. 
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Z  periodik  určených  dětem  ve  věku  8–12  let  se  úkoly  podporující  rozvoj  jemné 

motoriky a grafomotoriky, slovní zásoby, pozornosti a soustředěnosti  zcela vytrácejí. 

Autoři se snaží do periodik zařazovat texty uzpůsobené věku dětí, jazyk těchto časopisů 

se  začíná  přizpůsobovat  jazyku  mládeže  (užívána  je  zejména  hovorová  čeština 

a slangové výrazy). 

Co  se  týče  vzhledu  časopisů  vydavatelství  Egmont,  ve  všech  číslech  jsou  kreslené 

obrázky kombinovány s fotografiemi,  malé písmo s velkým, strany periodik doslova 

hýří barvami. Z tohoto důvodu působí časopisy poněkud nepřehledným dojmem. Jak 

uvádí  Jirák  a  Mičienka  (2007),  nejsnazší  je  konzumace  médií,  která  využívají 

kombinaci obrazu a zvuku. Tištěná média se snaží svůj handicap vyvážit  vizualizací 

– fotografiemi, kolážemi, grafy a ilustracemi. Autoři časopisů vydavatelství Egmont si 

pravděpodobně od pestrobarevných titulních stran, které zároveň téměř u poloviny čísel 

fungují  jako  reklama  na  filmy  a  seriály  společnosti  Walta  Disneyho,  slibují  větší 

prodejnost, která je podporována již zmiňovanými dárky. Komerčnost zde bohužel často 

vítězí nad kvalitou.

8.1.2 Časopisy vydavatelství Czech News Center, a. s.

Vydavatelstvím Czech News Center, a. s.10 je již od roku 1957 vydáván čtrnáctideník 

pro děti mladšího školního věku – ABC (www.cncenter.cz, cit. 2016-04-24).

Současným šéfredaktorem časopisu ABC je Zdeněk Ležák. Časopis má 60 stran a stojí 

45 Kč, jeho podtitul zní  časopis generace 21. století.  ABC se zaměřuje především na 

edukativní  články  ze  světa  přírody,  vědy  a  techniky,  proto  nachází  své  čtenáře 

především mezi  chlapci.  Časopis  ABC  je  primárně  určen  žákům na  druhém stupni 

základních škol, jeho čtenáři však často bývají i děti prvního stupně.

Březnové  vydání   obsahuje  vzdělávací  a  populárně-naučné  texty,  vystřihovánku 

silničního válce, krátký komiks, plakát, křížovku aj. Časopis se snaží rovněž reagovat na 

10 Vydavatelství Czech News Center, a. s. (do roku 2014 známé pod názvem Ringier Axel Springer CZ) 
je  jedním  z  největších  mediálních  domů  v  České  republice.  Mezi  známé  tituly  vydávané 
vydavatelstvím Czech News Center patří např. Reflex, Blesk či Aha!. 
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aktuální společenská a kulturní témata, např. rubrika  Reportáž je v březnu věnována 

expozici Titaniku v PVA EXPO Letňany. 

Mezi zajímavá témata spojená se světem médií  patří např.  článek o virtuální realitě, 

krátký  text  o  mobilních  telefonech budoucnosti  a  dvojstrana  věnovaná počítačovým 

hrám  XCOM 2 a  Minecraft. Pozornost se zaměřuje především na hru  XCOM 2, jejíž 

první díl vyšel již v roce 1994 (ABC 5/2016, s. 23). Ačkoliv se jedná o hru, jejímž 

principem je zničit nepřítele (zde v podobě mimozemšťanů), autoři časopisu se snaží 

čtenáře  přesvědčit  o  jejích  pozitivech  navzdory  násilnému  charakteru  hry.  Mnohé 

výzkumy  však  dokazují  neblahý  vliv  násilných  počítačových  her  na  psychiku  dětí 

a dospívajících. Např. psycholožka Otmarová (2001) se domnívá, že ,,počítačové hry 

obsahující násilí nejvíce ohrožují děti školního věku, a to asi do 12 let. Je to proto, že 

děti  v tomto věku ještě  dobře nedovedou odlišit  symbolickou rovinu zobrazovaného 

obsahu.  Významnou  roli  zde  hraje  vizuální  zpracování  hry.  Vizuálně  prezentovaný 

příběh hry může být zpracován na tak vysoké úrovni, že jeho podobnost realitě je zcela 

mimořádná.”  Právě  XCOM  2 má  dle  našeho  názoru  výborné  grafické  zpracování, 

podobnost realitě je zde značná. Bylo by vhodnější,  kdyby autoři periodika věnovali 

celou dvojstranu hře Minecraft, která je jen letmo zmíněna v pravém dolním rohu. Na 

rozdíl  od  XCOM 2 je počítačová hra  Minecraft hrou edukativní,  podporující  logické 

myšlení.  Jak  autoři  uvádějí,  tvůrci  hry  přišli  s  novou verzí  –  Minecraft:  Education 

Edition. S pomocí této verze je možné učit se fyziku, matematiku, historii i cizí jazyky 

(ABC 5/2016, s. 23). Hra je rovněž využitelná ve výuce – již 40 zemí tuto verzi během 

školní výuky vyzkoušelo. Ne všechny počítačové hry mají tedy na psychický vývoj dětí 

negativní vliv. Jistě by stálo za to věnovat ve školní výuce této hře pozornost.

Zajímavou  rubrikou  využitelnou  pro  vzdělávací  oblast  Informační  a  komunikační 

technologie  a  průřezové  téma  mediální  výchova  je  rubrika  věnovaná  základům 

programování,  konkrétně  počítačové  hře  Kodu  Game  Lab.  Jedná  se  o  seriál  na 

pokračování,  ve  kterém  jsou  čtenářům  jednotlivé  kroky  vysvětleny  přehledně 

a srozumitelně,  každý  krok  je  doprovázen  obrázky.  Protože  spíše  než  dovednost 

programovat  je  třeba  ovládat  schopnost  práce  s  textem  a  porozumět  jednotlivým 

pokynům, pedagogové by se touto rubrikou mohli v hodinách informatiky inspirovat již 

na konci prvního stupně základní školy.
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Časopis ABC obsahuje mnoho zajímavých textů z oblasti médií, vědy, techniky, přírody 

i historie. Řada textů je doplněna tzv. QR kódem11, díky kterému se čtenáři o daném 

tématu mohou dozvědět ještě mnohem více informací, než je uvedeno v periodiku.

V současné době si čtenáři mohou rovněž předplatit on-line verzi časopisu ABC, kterým 

je abicko.cz.

8.1.3 Časopisy vydavatelství  Echo Inzert, s. r. o. 

Echo Inzert, s. r. o. je vydavatelem soukromých novin a měsíčníku Dráček. Periodikum 

je  profilováno  jako  encyklopedicko-pohádkově-tvůrčí  časopis  pro  předškoláky, 

školáčky, jejich kreativní rodiče a učitelky v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Jeho podtitul 

zní  Pro malé i větší děti  a vzniká ve spolupráci s odbornými redaktory, psychology, 

pedagogy,  logopedy  a  ilustrátory  knih  (www.casopis-dracek.cz, cit. 2016-04-10). 

Šéfredaktorem Dráčka je Jitka Hynková, časopis má 40 stran a jeho cena je 39 Kč. 

Periodikum  kombinuje  encyklopedická  fakta  s  pohádkami,  je  plné  obrázků, 

vystřihovánek, úkolů, hlavolamů a logopedických hrátek (www.casopis-dracek.cz, cit. 

2016-04-10). ,,Dráček se odvrací od agresivních dětských ilustrací a témat spojených se 

světem  počítačových  her  a  určitého  typu  dětských  animovaných  filmů,  které  mají 

pramálo společného s naší kulturou.” (www.casopis-dracek.cz, cit. 2016-04-10) Každé 

číslo obsahuje pohádky, omalovánky, návody na jednoduché výrobky, úkoly podporující 

rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky i kognitivních dovedností. 

Číslo z března 2016 reaguje na blížící se Velikonoce a pohádky, výrobky i úkoly se 

tematicky vztahují k nadcházejícím velikonočním svátkům a jarnímu období. Čtenáři si 

mohou  v  březnovém  čísle  přečíst  známé  pohádky  O  ovečkách  a  hodném  vlkovi 

a O Malence a novou pohádku  Jak se sněženky rozhodly, že na jaře nevykvetou. Dále 

zde najdou návod, jak si vyrobit papírovou ovečku, strašidýlko z pažitky a papírové 

hodiny  ve  tvaru  sluníčka.  Ačkoliv  je  časopis  profilován  jako  časopis  pro  děti 

11 Zkratka ,,QR “ pochází z anglického ,,quick response”, což v překladu znamená ,,rychlá odpověď”. 
Prostřednictvím mobilní  aplikace  ,,qr  čtečka”  tak  lze  ihned  rozšifrovat  znaky každého  QR kódu 
a přeložit je v text. Po vyfocení daného kódu se zobrazí jeho obsah, nejčastěji internetový odkaz. 
V současné  době  jsou  QR kódy  využívány  např.  v  reklamních  kampaních,  které  tištěné  odkazy 
propojují s firemními webovými stránkami (http://www.qr-kody.cz/qr-kod, cit. 2016-04-08).
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předškolního a mladšího školního věku, obsah svým zaměřením odpovídá kognitivních 

schopnostem a dovednostem dětí přibližně ve věku 4–8 let.

Záměrem  autorů  je  odklonit  se  od  negativních  vlivů  médií  a  světa  digitálních 

technologií. V časopise tak nenajdeme jedinou zmínku o médiích, výjimku tvoří čtyři 

reklamy – reklama na animovaný film Kung Fu Panda 3, lepidlo Herkules, e-shop pro 

tvorbu dárků z fotografií a Dětský svět ve Znojmě. Všechny reklamy jsou však umístěné 

buď  za  titulní  stranou,  či  na  posledních  dvou  stranách  periodika  tak,  aby  nijak 

nenarušovaly obsah časopisu.

8.1.4 Časopisy vydavatelství Čtyřlístek, spol. s. r. o.

Vydavatelství Čtyřlístek, spol. s. r. o. vydává v současné době tři časopisy: Čtyřlístek12,  

Čtyřlístek speciál  a  Ahoj, tady Fifi. Vydavatelství se proslavilo zejména komiksovými 

příběhy čtyř hrdinů z Třeskoprsk: Fifinky, Bobíka, Myšpulína a Pindi.

Od roku 1990 je možné kromě komiksového Čtyřlístku zakoupit i čtvrtletník Čtyřlístek 

speciál  (www.magaziny.cz, cit. 2016-04-17). Od roku 2012 je k dostání i dívčí verze 

časopisu – Ahoj, tady Fifi (rovněž čtvrtletník). Jak Čtyřlístek speciál, tak Ahoj, tady Fifi 

obsahují kromě komiksů i hádanky, doplňovačky, rébusy, rozhovory,  populárně-naučné 

texty i návodu na výrobky z papíru či recepty. 

Ahoj, tady Fifi je profilován jako časopis, který je určen ,,všem mladým slečnám, které 

se  chtějí  bavit  a  smát,  zkrátka  zažít  nezapomenutelné  dobrodružství.” 

(www.magaziny.cz, cit. 2016-04-17) V prvním čísle z roku 2016 si dívky mohou přečíst 

komiks  od  Jaroslava  Němečka,  rozhovor  se  začínající  spisovatelkou  Marcelou 

Remeňovou a tanečníkem Janem Onderem, který se mimo jiné dostal do podvědomí 

čtenářů díky televizní soutěži Star Dance. V časopise dále najdeme návod na lahodný 

perník  či  domácí  jablíčkový  čaj,  komiks  Tritonky od  Dana  Černého,  plakát,  test 

kamarádství aj. Jak sám název časopisu napovídá, průvodcem časopisu je Fifinka a její 

kamarádka kobylka Mišel. Časopis obsahuje 68 stran, jeho cena 45 Kč.

12 První  číslo  Čtyřlístku vyšlo  15.  května  1969.  Autorem původních  scénářů  je  Jaroslav  Němeček, 
kterého  v  70.  letech  vystřídala  Ljuba  Štiplová.  V  současné  době  se  na  Čtyřlístku i  na  jeho 
,,speciálech” podílí několik autorů, mezi nimi i Jaroslav Němeček.
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Čtyřlístek  speciál  je  genderově  nevyhraněný,  výjimku  tvoří  dva  komiksové  seriály 

– jeden je detektivního rázu se zaměřením na chlapce,  druhý je určen spíše dívkám. 

V prvním čísle roku 2016 nalezneme rovněž krátké komiksy od Richarda Svitilského 

a Jaroslava Němečka.  Kromě komiksů nalezneme v časopise křížovky,  doplňovačky, 

napínavou hru a úkoly Komisaře Vrťapky. Časopis obsahuje 36 stran a jeho cena je 

39 Kč. 

Oba ,,speciály” si snaží zachovat standardní podobu komiksového Čtyřlístku, zároveň se 

však snaží přiblížit podobě ostatních časopisů pro děti mladšího školního věku. Proto 

jsou  do  každého  čísla  vřazeny  úkoly  podporující  rozvoj  logického  myšlení 

a soustředěnosti,  křížovky  a  doplňovačky,  rovněž  tak  u  dětí  tohoto  věku  populární 

rozhovory  se  slavnými  osobnostmi.  Ani  do  jednoho  z  periodik  se  nepromítá  oblast 

médií.

8.1.5 Časopisy vydavatelství Bauer Media, v. o. s. 

Bauer Media, v. o. s.13 vydává v současné době dva časopisy pro děti: Luštění pro děti, 

určené dětem ve věku od 4 do 8 let, a  Lissy, periodikum pro dívky ve věku od 7 do 

13 let (www.bauermedia.cz, cit. 2016-04-20).

Šéfredaktorkou  Luštění  pro  děti je  Pavla  Slušňáková.  Jak  název časopisu  napovídá, 

nalezneme zde křížovky a osmisměrky pro děti, rovněž úkoly podporující rozvoj jemné 

motoriky,  úkoly na procvičení písmen i  číslic,  hledání  rozdílů mezi  dvěma obrázky, 

hledání  dvou  stejných  obrázků,  spojovačky,  vystřihovánky  apod.  Časopis  na  první 

pohled  působí  jako  periodikum  pro  děti  předškolního  věku,  a  to  zejména  kvůli 

jednodušším úkolům na vybarvování či obtahování obrázků. Zároveň zde však najdeme 

tzv. spojovačky, kde je třeba spojit čísla od 1 do 64, aby vznikl obrázek. V březnovém 

čísle  z roku 2016 se vyskytuje  rovněž tzv.  švédská křížovka,  kterou děti  na prvním 

stupni vyluští jen s pomocí rodičů či pedagogů. Mezi výrazy, které je třeba doplnit, patří 

13 Vydavatelství  Bauer  Media,  v.  o.  s.  je  jedním z  největších  časopiseckých vydavatelství  v  České 
republice. Vydává více než 30 časopisů, významnou část jeho portfolia tvoří časopisy pro ženy, např. 
Harper's Bazaar, Tina, Chvilka pro tebe, Žena a život, Claudia  apod. Kromě tištěných periodik se 
Bauer Media specializuje i na oblast elektronických médií – je provozovatelem internetových portálů 
JenProZeny.cz, JenProMuze.cz, JenProHolky.cz aj. 
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např. ,,otec (knižně)”, ,,stará SPZ Třebíče”, ,,citoslovce pobízení” apod. Na periodiku je 

patrné,  že  se  na  jeho  obsahu  nepodílejí  ani  pedagogové,  ani  psychologové  či 

vychovatelé. 

Časopis obsahuje 36 stran a  stojí  29,90 Kč. Pouze vzhledem k nízké ceně časopisu 

a vyššímu počtu stran lze autorům prominout nedostatky, jež Luštění pro děti obsahuje. 

Kvalita jde v tomto případě bohužel stranou na úkor kvantity.

Druhým časopisem vydávaným Bauer Media, v. o. s. je dívčí časopis  Lissy.  Lissy je 

dvouměsíčník  pro  milovnice  zvířat,  zejména  koní.  Časopis  má  v  průměru  40  stran 

a stojí 32 Kč. Dívky v periodiku najdou texty věnované koním a jezdectví, fotoreportáže 

o koňských plemenech a populární žánr dívčích časopisů – tzv. fotoromán (rovněž ze 

světa  koní).  Součástí  časopisu  jsou  rovněž  plakáty,  citáty,  básně,  soutěže  o  ceny 

a příspěvky od uživatelek samotných. V březnovém čísle se vydavatelství snaží čtenářky 

nalákat ke koupi časopisu prostřednictvím dvou dárků – dívčích náramků.

8.1.6 Časopisy reklamní agentury YASHICA, s. r. o. 

Reklamní agentura YASHICA, s. r. o. vydává časopis Pastelka, který je na trhu od roku 

1998 (www.pastelka.com, cit. 2016-04-17).

Časopis Pastelka je originální český časopis profilovaný jako časopis pro předškoláky, 

žáky 1.–3. tříd základní školy,  rodiče,  učitele a vychovatele (www.pastelka.com, cit. 

2016-04-17).  Vychází  pravidelně  1x měsíčně,  je  určen  dětem ve  věku 5–8 let,  a  to 

primárně  ve  spolupráci  s  rodičem,  pedagogem  či  vychovatelem  ve  školní  družině. 

Obsahově  navazuje  na  Rámcové  vzdělávací  programy  pro  předškolní  vzdělávání 

(www.pastelka.com, cit. 2016-04-17). Šéfredaktorem časopisu je Miroslav Jaklovecký, 

časopis obsahuje 48 stran a stojí 45 Kč.

V  každém  čísle  najdeme  úkoly  podporující  rozvoj  jemné  motoriky,  návody  na 

jednoduché výrobky, básničky, příběhy, písničky a mnohé další. Součástí každého čísla 

je  rovněž  tematicky  zaměřená  celoroční  hra.,  jež  slouží  k  procvičení  znalostí 

a dovedností dětí nenásilně prostřednictvím hry. Hru lze vhodně využít jako podklad pro 
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tvorbu  tematických  ročních  plánů  v  mateřské  škole.  Autory  časopisu  jsou  zkušení 

pedagogové, což se projevuje v jeho propracované skladbě a v nápadech využitelných 

ve výuce. Díky své návaznosti na rámcový vzdělávací program může Pastelka sloužit 

jako vhodná inspirace pro výuku v mateřských školách i  pro první  tři  roky povinné 

školní docházky, zejména ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

8.1.7 Časopisy vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.

Vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.14 vydává populárně-naučný časopis Časostroj.  

Časostroj je měsíčník věnovaný historii, jeho cílovou skupinou jsou čtenáři ve věku od 

9 do 15 let. Časopis má 60 stran, jeho cena je 69,90 Kč. Šéfredaktorkou Časostroje je 

Tereza Sýkorová.

Periodikum Časostroj nese podtitul  Zábavná cesta do historie, jeho cílem je seznámit 

děti  s  důležitými  historickými  událostmi  nenásilnou  a  zábavnou  formou.  Hlavním 

tématem březnového čísla z roku 2016 je starověký Řím. Kromě vzdělávacích textů 

z oblasti  historie  obsahuje  časopis  i  krátké  komiksy,  křížovky,  vědomostní  testy, 

vystřihovánky a pozvánky na zajímavé akce, to vše s historickou tematikou. Nevýhoda 

časopisu spočívá v jeho jednostranném zaměření, které je čistě historické. Časostroj je 

vhodným časopisem pro školní výuku, využit může být na prvním stupni základní školy 

učiteli vlastivědy, na druhém stupni učiteli dějepisu.

Kromě  časopisu  Časostroj je  vydavatelstvím  Extra  Publishing,  s.  r.  o.  vydáván 

i Časostroj speciál, vycházející pravidelně 2x ročně.

14 Extra  Publishing  je  největší  české  vydavatelství  populárně-naučných  titulů.  Jedná  se  o  mladší 
vydavatelství, které bylo založeno roku 2006. Vydává tituly s vědecko-technickou, IT, historickou 
a militari tematikou (www.epublishing.cz, cit. 2016-04-20). Pouze jeden vydávaný časopis je určen 
dětem mladšího školního věku – Časostroj. 
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8.1.8 Časopisy vydavatelství RF Hobby, s. r. o.

RF Hobby15 je vydavatelem dalšího populárně-naučného časopisu –  21. století junior. 

Jedná se o dětskou podobou periodika 21. století. Časopis obsahuje 68 stran, jeho cena 

je 74,90 Kč, šéfredaktorem je Jan Šedivý. Periodikum nese podtitul Super časopis pro  

hodně zvídavé děti. Je určeno primárně čtenářům od 8 do 14 let.

Časopis 21.  století  junior je  všestranně zaměřený,  svým čtenářům se snaží  předávat 

poznatky ze světa přírody, historie, sportu, vědy a techniky zábavnou formou. 21. století  

junior se  rovněž  věnuje  novým  trendům  z  oblasti  mobilních  telefonů  a  počítačů, 

zejména počítačovým hrám. Najdeme zde i  několik komiksů. Na rozdíl  od časopisu 

ABC se však snaží o genderovou vyrovnanost. V případě, že je do periodika zařazena 

rubrika Motosport (jako je tomu např. v březnovém čísle z roku 2016), pro mladé slečny 

je připravena rubrika Dívky.

V  periodiku  se  vyskytují  rubriky  věnované  médiím,  které  by  bylo  možné  uplatnit 

i v rámci mediální výchovy jako jednoho z průřezových témat rámcového vzdělávacího 

programu.  Pravidelnou  rubrikou  je  YouTube  zóna,  seznamující  čtenáře  s  novinkami 

z videoportálu YouTube. V březnovém čísle si malí čtenáři mohou přečíst text o videu 

měsíce,  o  vlogu16 měsíce,  o  nejnovějších  událostech  na  YouTube  a  o  tom,  co  byla 

tzv. challenge měsíce. Součástí této rubriky je i poradna YouTube hvězda radí, ve které 

jsou v březnovém čísle čtenářům udíleny rady, jak docílit co největšího počtu odběratelů 

na YouTube, proč je důležité mít sociální sítě, jako je Facebook, Twitter a Instagram, 

proč je třeba udržovat s odběrateli videí kontakt apod. 

Fenoménu  YouTube  je  věnována  i  hlavní  reportáž  časopisu,  která  nese  název  Pod 

lavinou  YouTuberů  na 4FANS!.  Jedná  se  o  reportáž  z  festivalu  moderní  zábavy,  na 

15 Vydavatelství  bylo  založeno  v  roce  1998,  v  roce  2004  začalo  expandovat  i  do  zahraničí,  kde 
v současnosti vydává 11 titulů. Je vydavatelem časopisů History Revue, Epocha, Můj čas na kafíčko 
aj. (www.rf-hobby.cz, cit. 2016-04-20).

16 Vlog je jednoduše řečeno zkrácenina video logu, tedy blogu, který využívá místo textu a fotografií 
video formát. Tyto video logy nejsou typicky jednorázová záležitost, jedná se spíše o webové seriály  
na pokračování. Témata vlogů mohou být v podstatě jakákoliv – od vaření přes video komentáře 
z každodenního  života  až  po  vlogy věnované  specifickým tématům.  Video  nahrávky  mohou  být 
nahrané v jednom kuse, případně jsou rozdělené či  sestříhané pomocí některé z video editačních 
aplikací. Mnoho vlogů lze nalézt na oblíbeném videoportále YouTube (www.vlogs.cz, cit. 2016-04-
18).
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kterém je možné setkat se nejen s YouTubery, ale i s cosplayery17, moderátory a dalšími 

slavnými  osobnostmi.  V  reportáži  je  využita  specifická  řeč  ze  světa  YouTuberů. 

Setkáme se zde tak s  mnoha slangovými výrazy a s  neologismy,  např.:  ,,geekovské 

předměty”, ,,cosplayer”, ,,selfíčko”, ,,party hard” apod. Používány jsou rovněž ustálené 

slovní výrazy jako ,,pařit pecky”, ,,střihnout si turnaj” apod. S rubrikou by bylo možné 

pracovat v předmětu český jazyk a literatura. Na druhém stupni lze s rubrikou pracovat 

v hodině věnované vrstvám slovní zásoby.

Kromě rubrik  věnovaným videoportálu  YouTube se  v  periodiku vyskytuje  i  několik 

dalších zmínek o novinkách ze světa médií. Čtenářům je např. vysvětlen rozdíl mezi 

Wi-Fi a Li-Fi či princip interaktivních knih. Rovněž si mohou přečíst text o nejnovějších 

změnách  v  počítačové  hře  Football  Manager  2016.  V dubnovém vydání  se  čtenáři 

mohou  těšit  na  abecedu  nejlepších  vlogerů  či  na  rubriku  věnovanou  programům 

a mobilním aplikacím na  úpravu fotografií.  Díky četným a  zajímavým námětům ze 

světa médií by periodikum mohlo sloužit jako vhodné zpestření při realizaci mediální 

výchovy jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy.

Kromě časopisu 21. století junior vydává RF Hobby, s. r. o. i časopis 21. století junior  

Speciál, vycházející 2x do roka.

8.1.9 Časopisy vydavatelství Mladá fronta, a. s.

Jediným  časopisem  pro  děti  mladšího  školního  věku,  který  je  vydáván  společností 

Mladá fronta, a. s.18, je časopis  Mateřídouška. Protože se jedná o časopis, kterému je 

věnována analytická část práce, bude Mateřídouška představena podrobněji.

Mateřídouška je  nejdéle  vydávaným časopisem pro  děti  na  českém trhu  a  zároveň 

druhým  nejprodávanějším  časopisem  pro  školní  děti  (www.unievydavatelu.cz,  cit. 

 2016-03-06). Časopis je určen primárně dětem ve věku od 7 do 10 let a redakce jej 

17 Pro osobu,  která je  nazývána ,,cosplayerem”,  prozatím neexistuje  přesná  definice.  Jedná se  však 
nejčastěji o fanoušky filmů, kteří, převlečeni do kostýmů oblíbených hrdinů, vkládají na YouTube své 
příspěvky.

18 Vydavatelství  Mladá fronta,  a.  s.  je  vydavatelství  s  jednasedmdesátiletou tradicí  (www.mf.cz,  cit. 
2016-04-20). Je vydavatelem ekonomického týdeníku Euro a široké škály společenských titulů, např. 
časopisů  Maminka, Betynka, Dieta, Computer, Bydlení, Lidé a země, F.O.O.D., Moje zdraví, Moje  
psychologie aj.
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připravuje  tak,  aby  s  ním  mohly  pracovat  děti  samy,  zároveň  však  aby  mohl  být 

využíván pro zpestření školní výuky (www.mf.cz, cit. 2016-02-19).

Časopis  Mateřídouška vychází již od roku 1945 (Švec, 2014, s. 363), přičemž první 

číslo vyšlo 9. prosince (Švec, 2014, s. 365). V prvních letech vycházelo toto periodikum 

nepravidelně, a to jako čtrnáctideník, někdy však s měsíční periodicitou. Jak uvádí Švec 

(2014,  s.  363),  bylo  tomu tak  zejména  v  letech  1952–1953,  kdy  bylo  publikováno 

16 čísel, rovněž tak v letech 1954–1955, kdy vyšlo taktéž pouze 16 čísel. Do roku 1955 

vycházel časopis podle školního roku, v letech 1956–1963 podle roku kalendářního a od 

podzimu roku 1956 opět podle roku školního (Švec, 2014, s. 365). V současné době 

vychází Mateřídouška pravidelně jako měsíčník, a to vždy první týden v měsíci. Prvním 

vydavatelem časopisu  bylo  vydavatelství  Práce  a  Svaz  české  mládeže  (Švec,  2014, 

s. 363), v současnosti časopis vydává Mladá fronta, a. s.

Název  Mateřídouška byl zvolen podle básně Jaroslava Seiferta  (Švec,  2014, s.  365) 

a jak  uvádí  Khel  (2007,  s.  317–318),  původní  podtitul  časopisu  měl  znít  Psaníčko. 

Časopis vystřídal několik podtitulů (Švec, 2014, s. 363), Psaníčko však nakonec nebylo 

užito  ani  jednou.  První  podtitul  zněl  Pro nejmenší  čtenáře,  od druhého ročníku byl 

užíván  podtitul  Čtrnáctideník  pro  nejmenší  čtenáře,  přičemž  od  doby,  kdy  časopis 

vycházel velmi nepravidelně,  byl podtitul  změněn na  Časopis pro nejmenší  čtenáře. 

Nyní je časopis profilován jako Časopis pro děti od 7 let. Prvními šéfredaktory časopisu 

byli František Hrubín, Miloš Holas a Břetislav Mencák (Švec, 2014, s. 363). Současnou 

šéfredaktorkou Mateřídoušky je již od roku 2013 Pavla Köpplová.

V  prvních  ročnících  bylo  každé  číslo  Mateřídoušky ilustrováno  jedním  malířem. 

O ilustrace k prvnímu číslu se postaral Josef Lada. Jak uvádí Švec (2014, s. 365) ,,mezi 

autory  Mateřídoušky se zařadily nejvýznamnější osobnosti české literatury a literatury 

pro děti i českého výtvarného umění.” Mezi významné přispěvatele patří např. Zdeněk 

Adla,  Josef Brukner,  Václav Čtvrtek,  Martina Drijverová,  František Halas,  František 

Hrubín, Josef Kainar, Marie Kubátová, Josef Lada, Miloš Macourek, Milena Lukešová, 

Eduard  Petiška,  Jaroslav  Seifert,  Ondřej  Sekora,  Jan  Skácel,  Karel  Šiktanc,  Ljuba 

Štíplová, Jiří Žáček aj. 

Mateřídouška se vždy snažila vymezovat jako časopis kvalitní a esteticky náročný a již 
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od počátku  je  určena  pro  nejmladší  děti,  které  jsou  schopné  číst,  zejména  pro  děti 

v prvních třech letech povinné školní docházky (Švec, 2014, s. 365). Ačkoliv během 

50. let  časopis  výrazně  ovlivňovala  dobová propaganda (v  Mateřídoušce byly  tehdy 

otištěny články o sovětských vůdcích či o domácích komunistických politicích), autoři 

se stále snažili odvozovat obsah periodika od ročních dob a archetypálních skutečností 

spojených s dětstvím (Švec, 2014, s. 365). Dle Chaloupky (1969, s. 425) se jednotlivá 

čísla  Mateřídoušky inspirovala jednotlivými ročními obdobími, díky čemuž jednotlivá 

čísla nezastarala a bylo tak možné je využít i v příštích letech. Zároveň, jak uvádí Švec 

(2014, s. 366), byl obsah Mateřídoušky vždy velmi pestrý.  Již od počátku byl časopis 

zaměřen na rozvoj dětského jazyka (Švec, 2014, s. 366). Velká pozornost byla věnována 

poezii,  komiksům,  příběhům  na  pokračování  různých  žánrů,  ale  i křížovkám, 

hlavolamům, rébusům či rukodělným a výtvarným výrobkům. 

V dnešní  Mateřídoušce již bohužel nenajdeme původní autorské ilustrace, ani příběhy 

na  pokračování.  Pozornost  je  věnována  především  populárně-naučným  článkům, 

rozhovorům,  křížovkám,  osmisměrkám,  hlavolamům  a  rébusům,  rovněž  filmovým 

recenzím  a  jednoduchým  receptům.  Každé  číslo  obsahuje  uprostřed  periodika  hru, 

vystřihovánku, plakát či adventní nebo plánovací kalendář.  Mateřídouška tak inspiruje 

děti k tvoření a k procvičování jemné motoriky (www.mf.cz, cit. 2016-02-19). Velkým 

kladem současné Mateřídoušky je její snaha reagovat na rostoucí vliv médií a potřebu 

rozvoje mediální gramotnosti u dětí (více viz kapitola 9).

Mateřídouška  je  nyní  vydávána  ve  formátu  A4  s  počtem  44  či  48  stran  (pouze 

v listopadovém čísle věnovaném 70. výročí Mateřídoušky byl počet stran 60). Jelikož je 

časopis Mateřídouška určen dětem ve věku 7–10 let, tedy i začínajícím čtenářům, hraje 

velmi  významnou  roli  obrazová  složka,  která  vyvažuje  (místy  dokonce  převažuje) 

stránku textovou. Kromě ilustrací se v periodiku vyskytují i fotografie, např. v rubrice 

Kaleidoskop,  Fotopříběh,  Téma či  V kuchyni.  Fotografie  jsou  s  ilustracemi  vhodně 

kombinovány,  výjimku  však  tvoří  např.  květnové  číslo  –  na  obálce  je  vedle 

ilustrovaných  princezen  od  Walta  Disneyho  (Popelky,  Malé  mořské  víly  a  Lociky) 

umístěna  fotografie  Jaromíra  Jágra.  Tvůrci  se  pravděpodobně pokoušeli  o  propojení 

světa pohádkového a světa reálného, zároveň se snažili docílit genderové vyváženosti. 

Výsledek ovšem působí komickým dojmem. 
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Barevné provedení časopisu je velmi pestré, cílem je zaujmout i mladší děti. Velikost 

písma  je  však  vzhledem  k  věkovému  určení  čtenářů  často  velmi  malá  (zejména 

v komiksu Suti a Kata, agenti s. r. o.). 

Nepravidelnou  součástí  časopisu  je  CD  s  počítačovými  hrami  a  se  staršími  čísly 

Mateřídoušky. Cena Mateřídoušky bez CD je v současnosti 36 Kč.

V kapitole  9  bude  pozornost  zaměřena  na  jednotlivé  úkoly  a témata  Mateřídoušky, 

periodikum bude zhodnoceno po obsahové stránce.  Nejprve budou charakterizovány 

pravidelné rubriky Mateřídoušky, následně budou analyzovány rubriky, které by mohly 

být  využity  pro  potřeby  mediální  výchovy  na  prvním  stupni  základní  školy.  Na 

konkrétních příkladech bude demonstrováno, jakým způsobem se  Mateřídouška snaží 

reagovat na potřebu rozvoje mediální gramotnosti u dětí, a které doporučené výstupy 

průřezového tématu mediální výchova jsou Mateřídouškou podporovány. 

8.1.10 Ostatní časopisy

Za zmínku jistě stojí  i  časopisy menších vydavatelství,  které  nejsou příliš  rozšířené. 

Mezi  ně  patří  např.  křesťanský  měsíčník  Nezbeda,  vydávaný  společností 

Nezbeda, s. r. o. či časopis Kereka s podtitulem Časopis nejen pro romské děti vydávaný 

Demokratickou  aliancí  Romů  v  ČR.  Mezi  další  méně  dostupné  časopisy  patří 

dvouměsíčníky  Světýlko  a  Skaut  vydávané Junákem, Svazem skautů a skautek.  Tato 

periodika bohužel nejsou do analýzy zařazena, neboť ani v novinových stáncích, ani 

v obchodních domech nejsou běžně dostupná.

Existuje  i  mnoho  periodik  stojících  na  pomezí  mezi  věkem  předškolním  a  věkem 

školním:  Méďa  Pusík,  Sluníčko,  Animáček,  Bumík aj.  Tato  periodika  jsou  určena 

především dětem ve věku od 3 do 7 let. Cílem této diplomové práce však není popsat 

celou nabídku periodik pro děti, proto se těmito časopisy práce nebude více zabývat. 

Jedná se však o téma, které nebylo prozatím v českém prostředí detailněji zpracováno 

(výjimku tvoří  Česky psané časopisy pro děti Štefana Švece, který se však nezabývá 

didaktickým potenciálem periodik) a jemuž by bylo vhodné věnovat větší pozornost.
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8.2 Zhodnocení pestrosti nabídky

Jak ukázal  průzkum trhu s periodiky,  pro děti  mladšího školního věku je  k  dostání 

značné  množství  časopisů.  Převážnou  část  nabídky  tvoří  časopisy  vydavatelství 

Egmont,  které se čtenáře snaží nalákat především na barevné titulní  strany s hrdiny 

z populárních filmů a seriálů od společnosti Walta Disneyho a na dárky uvnitř periodika. 

Tyto časopisy bohužel nemají velký vzdělávací potenciál. 

Jinak je tomu u časopisů ABC, 21. století junior a Časostroj. Na základě dělení školního 

věku dle Matějčka (1986) a Vágnerové (2012) lze tato periodika zařadit  do skupiny 

periodik  určených  dětem  středního  školního  věku.  To  se  projevuje  i  v  jejich 

vzdělávacím obsahu, odlišném od obsahu periodik  Dráček a  Pastelka, které jsou dle 

tohoto dělení určeny dětem předškolního a raného školního věku. Tato skutečnost se 

odráží  i  v  jejich  skladbě  –  v  periodikách  dominují  úkoly  podporující  rozvoj  jemné 

motoriky,  grafomotoriky,  zrakové  diferenciace,  matematických  dovedností  a  slovní 

zásoby.  Jak  na  časopisu  Dráček,  tak  na  časopisu  Pastelka se  autorsky  podílejí 

pedagogové, psychologové a logopedi, což se kladně promítá do jejich obsahu.

Časostroj je  periodikem jednostranně zaměřeným,  využitelným pouze  ve  vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět, konkrétně v předmětech vlastivěda či dějepis. Oproti tomu 

ABC a  21. století junior najdou široké uplatnění v mnoha školních předmětech, mimo 

jiné i v mediální výchově. Časopisy pro děti mladší, tedy ty, které jsou určeny jak dětem 

mladšího  školního  věku,  tak  dětem  věku  předškolního  (Luštění  pro  děti,  Pastelka,  

Dráček),  se  zaměřují  především  na  rozvoj  jemné  motoriky,  grafomotoriky,  na 

procvičování početních úkolů, logického myšlení, pozornosti, paměti a soustředěnosti. 

Negativně je třeba ohodnotit  Luštění pro děti, neboť mnohé úkoly v tomto periodiku 

obsažené nejsou adekvátní věku dětí, kterému jsou určeny. 

Časopisy  Ahoj,  tady  Fifi a  Lissy jsou  časopisy  určené  pouze  dívkám.  Jedná  se 

o ,,předstupeň” časopisů pro adolescenty. Časopis Lissy má však několik shodných rysů 

s časopisy od vydavatelství Egmont: Podobně jako v časopisech od tohoto vydavatelství 

(např.  Violetta a  Winx Club) i  Lissy se snaží své čtenářky nalákat na působivý dárek 

a barevnou titulní stranu. Funkcí těchto časopisů je pouze funkce zábavní. Oproti tomu 

Ahoj, tady Fifi obsahuje úkoly podporující rozvoj kognitivních schopností a dovedností. 
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Podobnou strukturu má i Čtyřlístek Speciál.

Pouze  v minimu periodik  se  vyskytují  rubriky  věnující  se  tématům ze  světa  médií. 

Výjimku  tvoří  populárně-naučné  časopisy  ABC  a 21.  století  junior a  časopis 

Mateřídouška. Autoři periodik  Dráček  a  Pastelka se snaží promítání médií do obsahu 

časopisů  vyvarovat.  Dráček je  na  webových  stránkách  dokonce  prezentován  jako 

časopis, který ,,se odvrací od agresivních dětských ilustrací a témat spojených se světem 

počítačových  her  a  určitého  typu  dětských  animovaných  filmů,  které  mají  pramálo 

společného s naší kulturou.” (www.http://casopis-dracek.cz, cit. 2016-04-10)

Nabídku  periodik  pro  děti  mladšího  školního  věku  lze  ohodnotit  jako  dostačující. 

Negativum však tkví v obsahových nedostatcích jednotlivých periodik, zejména v jejich 

komerčním zaměření  (Egmont,  s.  r.  o.,  Bauer  media,  v.  o.  s.)  a  v  absenci  pohádek 

a příběhů s dětským hrdinou. Překvapující je skutečnost, že pouze tři periodika pro děti 

mladšího školního věku (ABC, 21. století junior a  Mateřídouška) se snaží reagovat na 

současnou potřebu rozvoje mediální gramotnosti u dětí.

V tabulce č. 2 je uveden přehled všech výše analyzovaných titulů.

Tabulka č. 2: Nabídka časopisů pro děti mladšího školního věku

Název 
periodika

Vydavatel Roční 
periodicita

Cílová 
skupina

Cena Počet 
stran

Specifika periodika

ABC Czech News 
Center, a. s

24 chlapci 
prvního a 
druhého 

stupně ZŠ 

45 Kč 60 zaměření na vědu, 
techniku, historii, 

přírodu

Ahoj, tady Fifi Čtyřlístek, 
spol. s. r. o.

4 dívky (blíže 
nespecifiko

váno)

45 Kč 36 speciál pro malé 
slečny, kterým 

provází Fifinka z 
komiksového 

časopisu Čtyřlístek

Auta Egmont  ČR, 
s. r. o.

12 4–8 let  / 
chlapci

79,90 Kč 32 na motivy 
animovaného filmu 
od společnosti Pixar

Barbie Egmont  ČR, 
s. r. o.

13 + 4 
speciály

4–8 let / 
dívky

79,90 Kč 32 inspirováno 
panenkou od firmy 

Mattel

Časostroj Extra 
Publishing, 

s. r. o.

12 9–15 let 69,90 Kč 60  časopis orientovaný 
na historii
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Časostroj  
Speciál

Extra 
Publishing, 

s. r. o.

2 9–15 let 79,90 Kč 60 tematicky zaměřený 
časopis orientovaný 

na historii

Čtyřlístek  
Speciál

Čtyřlístek, 
spol. s. r. o.

4 děti a 
mládež 

(nespecifiko
váno)

39 Kč 36 časopis plný 
komiksového čtení, 

křížovek i 
doplňovaček

Dinosauři z  
DinoParku

Egmont  ČR, 
s. r. o.

4 8–12 let 69,90 Kč 32 časopis pro mladé 
paleontology

Doktorka 
Plyšáková

Egmont  ČR, 
s. r. o.

4 4–8 let / 
dívky

72,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 

seriálu

Dráček Echo inzert, 
s. r. o.

12 4–8 let 39 Kč 40 ve spolupráci s 
pedagogy a 
logopedy

21.století junior RF Hobby, 
s. r. o.

12 8–14 let 74,90 Kč 66–68 dětská verze 
časopisu 21. století

21. století  
junior Speciál

RF Hobby, 
s. r. o.

2 8–14 let 74,90 Kč 64 tematicky zaměřená 
dětská verze 

časopisu 21. století

Ever After High Egmont  ČR, 
s. r. o.

12 8–12 let / 
dívky

79,90 Kč 32 inspirováno 
panenkami od firmy 

Mattel

Hot Wheels Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let 79,90 Kč 32 inspirováno autíčky 
od firmy Mattel

Ledové 
království

Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let / 
dívky

79,90 Kč 24 na motivy 
stejnojmenného 

animovaného filmu

Letadla Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let 79,90 Kč 24 na motivy 
stejnojmenného 

animovaného filmu

Lissy Bauer Media, 
v. o. s.

12 7–13 let / 
dívky

32 Kč 40 časopis pro 
milovnice koní

Littlest Pet  
Shop

Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let / 
dívky

79,90 Kč 24 časopis věnovaný 
světu zvířat

Lokomotiva 
Tomáš

Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let 69,90 Kč 24 na motivy 
stejnojmenného 

televizního seriálu

Luštění pro děti Bauer Media, 
v. o. s.

12 4–8 let 29,90 Kč 36 časopis plný úkolů a 
luštění

Mateřídouška Mladá fronta, 
a. s.

12 7–10 let 36 Kč 44–48 nejdéle vydávaný 
dětský časopis v ČR

Medvídek Pú Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let 72,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 
kresleného filmu

Monster High Egmont  ČR, 
s. r. o.

13 + 5 
speciálů

8–12 let / 
dívky

79,90 Kč 32 inspirováno 
panenkou od firmy 

Mattel

My Little Pony Egmont  ČR, 
s. r. o.

12 4–8 let / 
dívky

79,90 Kč 24 na motivy 
stejnojmenného 

seriálu
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Pastelka YASHICA, s. 
r. o.

12 předškolní 
věk, 1.–3. 
třída ZŠ

45 Kč 48 obsahově navazuje 
na RVP

Primáček Egmont  ČR, 
s. r. o.

4 4–8 let 59,90 Kč 24 inspirováno ranním 
vysíláním pro děti 

na FTV Prima

Princezna Egmont  ČR, 
s. r. o.

13 + 3 
speciály

4–8 let / 
dívky

79,90 Kč 32 inspirováno příběhy 
princezen z příběhů 
od Walta Disneyho

Sofie První Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let / 
dívky

72,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 

televizního seriálu

Spider-Man Egmont  ČR, 
s. r. o.

12 8–12 let 72,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 

filmu

Star Wars 
Povstalci

Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 8–12 let 79,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 

televizního seriálu

Transformers Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let 79,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 

filmu

Violetta Egmont  ČR, 
s. r. o.

12 8–12 let 79,90 Kč 32 na motivy 
stejnojmenného 
argentinského 

seriálu

Winx Club Egmont  ČR, 
s. r. o.

12 8–12 let / 
dívky

69,90 Kč 52 na motivy 
stejnojmenného 

televizního seriálu

Zvonilka Egmont  ČR, 
s. r. o.

6 4–8 let / 
dívky

79,90 Kč 32 inspirováno filmem 
Zvonilka a piráti

Zdroj: vlastní výzkum
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9 Analýza Mateřídoušky

Jak uvádí Švec (2014, s. 9), ,,časopisy byly, jsou a budou rozšířenou četbou. V řadě 

období  tvořily  dokonce  četbu  převládající,  někdy  nahrazovaly  či  doplňovaly  školní 

cvičebnice.” Jak je dále uváděno, ,,pedagogická funkce časopisů se do jejich obsahu 

promítá  po  celé  jejich  dějiny.”  (Švec,  2014,  s.  42)  V následující  části  práce  bude 

zjišťováno,  zda  může  školní  výuku  vhodně  doplňovat  právě  časopis  Mateřídouška. 

Zkoumáno  bude  především to,  zda  a  jak  se  do  časopisu  promítá  současná  potřeba 

mediální výchovy. 

Dle údajů zveřejněných Unií vydavatelů tisku k lednu 2016 je časopis  Mateřídouška 

s počtem 20 376 výtisků třetím nejprodávanějším časopisem pro děti v České republice 

a druhým nejprodávanějším časopisem pro děti školního věku (www.unievydavatelu.cz, 

cit.  2016-03-06).  Prvním  nejprodávanějším  časopisem  pro  děti  je  časopis  Sluníčko 

s prodaným nákladem 53 084 výtisků,  prvním nejprodávanějším časopisem pro  děti 

školního  věku  je  časopis  ABC s  prodaným  nákladem  26  493  výtisků 

(www.unievydavatelu.cz,  cit.  2016-03-06).  Tištěný  náklad  Mateřídoušky 

(44 350 výtisků)  však  převyšuje  tištěný  náklad  ABC (41  506  výtisků) 

(www.unievydavatelu.cz, cit. 2016-04-08).

Na  stránkách  Mladé  fronty  je  časopis  Mateřídouška prezentován  slovy:  ,,Původní 

autorské ilustrace, zábavné i naučné články, ale i hravé úkolovky, komiksy či čtení na 

pokračování  –  to  vše  je  Mateřídouška,  nejoblíbenější  časopis  školáků.” 

(www.mladafronta.cz, cit. 2016-04-07) 

V následující  části  diplomové práce bude pozornost věnována obsahové a tematické 

stránce Mateřídoušky. 

9.1 Obsahová a tematická stránka Mateřídoušky 

Časopis Mateřídouška je časopis určený dětem mladšího školního věku, tedy dětem ve 

věku  od  6–7  do  11–12  let,  primárně  však  dětem  od  7  do  10  let.  Tomu  musí  být 

uzpůsobena  i  jeho  tematická  a  obsahová  stránka.  V  této  části  práce  budou 
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charakterizovány pravidelné rubriky a témata vyskytující se v Mateřídoušce v ročníku 

č. 71.  Pro větší přehlednost budou pravidelné rubriky rozděleny do několika kategorií: 

próza,  kreslené  seriály,  poezie,  populárně-naučné  texty,  vzdělávací  úkoly  a  úkoly  

podporující rozvoj jemné motoriky a ostatní rubriky.

9.1.1 Próza

V periodiku se pravidelně objevují recenze filmů a knih, populárně-naučné texty a  texty 

popularizační, zejména zprávy ze života osobností a umělců. Krátké povídky ze života 

dětí,  z  přírody,  dějin  i  současnosti,  příp.  příběhy  pohádkové,  se  v  současné 

Mateřídoušce vyskytují jen velmi ojediněle. Jak uvádí Sekeráková (2004, s. 134–140), 

v posledních několika letech došlo k odklonu od beletristické tradice ke snaze učinit 

Mateřídoušku zábavně-popularizačním  periodikem.  Namísto  příběhů  s  dětským 

hrdinou,  které  by  vhodně  podporovaly  čtenářův  kognitivní  přístup  k  realitě,  se 

v časopise vyskytují pouze krátké populárně-naučné texty, již zmiňované recenze a ve 

velké  míře  rovněž  komiksy.  V  roce  2001  tvořily  prozaické  texty  27  %  textů 

v Mateřídoušce,  v  letech  2004–2006  kleslo  jejich  množství  na  13  %.  V roce  2014 

obsahovala  Mateřídouška v  některých  číslech  pouhé  1–2  %  prozaických  textů 

(Sekeráková,  2004,  s.  164).  Lze  říci,  že  v  roce  2015  byla  situace  velmi  podobná. 

V prvních  dvou  číslech  se  beletrie  nevyskytuje  vůbec,  součástí  březnového  čísla  je 

rubrika  Příběh. Nejedná se o příběh v pravém slova smyslu, ale spíše o úkol, k jehož 

vyřešení je třeba pozorně vnímat obsah textu celé dvojstrany. Součástí této rubriky je 

slovníček,  ve  kterém  jsou  dětem  vysvětlena  tři  pro  ně  jistě  neznámá  slova:  fata  

morgána,  aura a  halucinace.  Tento  slovníček  je  vhodným nástrojem pro  obohacení 

slovní  zásoby dětí  o  specifické  výrazy a  pojmy,  se  kterými  se v běžné  komunikaci 

nesetkávají. Od dubnového čísla se v Mateřídoušce pravidelně objevuje rubrika Čtení. 

V dubnu si  tak děti  mohly přečíst  příběh Byla jednou jedna babička z knihy Aleny 

Kastnerové O líné babičce, v květnu příběh z říše zvířat Žížaly Dorotky z díla Stanislavy 

Reschové  O  vlkovi  se  sklerózou,  v  červnu  První  velké  FUJ z Pohoršovny Daniely 

Fischerové apod. 
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9.1.2 Kreslené seriály

Autoři periodika si uvědomují, že někteří čtenáři časopisu jsou čtenáři začínající, tudíž 

je  důležité,  aby  obrazová  složka  vhodným  poměrem  doplňovala  složku  textovou. 

Jednou z pravidelných rubrik je tak  Fotopříběh.  Fotopříběh přináší dětem poučení ze 

života  zvířat.  Cílem  této  pravidelné  rubriky  je  seznámit  děti  s  exotickými  a  méně 

známými  zvířaty  žijícími  ve  volné  přírodě  či  v  zoologické  zahradě 

(např. s mravenečníkem, hrabáčem, tapírem, ale i se zebrou, žirafou či slonem). Texty 

jsou pro větší názornost vhodně doplněny fotografiemi zvířat.

V  periodiku  se  vyskytuje  velké  množství  komiksů19,  které  mají  pravděpodobně 

kompenzovat  nedostatek  beletrie.  Úroveň komiksů v  Mateřídoušce však  nedosahuje 

potřebné kvality, což je způsobeno zejména tím, že se z Mateřídoušky již zcela vytratily 

komiksy původní. Ty jsou nyní nahrazeny komiksy převzatými. V periodiku se tak děti 

pravidelně  na  třetí  straně  každého  čísla  setkávají  s  krátkým  komiksem  o  kocouru 

Garfieldovi, dále s jednostránkovým komiksem Suri a  Kata, agenti s. r. o. a s dvou až 

třístránkovým  komiksem  Simpsonovi.  Zejména  komiks  Simpsonovi není  vzhledem 

k cílové  skupině  adresátů  vhodně  zvolený.  Jak  uvádí  Sekeráková  (2004,  s.  152),  je 

patrné, že redakce volí raději ,,sázku na jistotu” s příklonem k populárním zahraničním 

seriálům  místo  toho,  aby  dala  prostor  domácím  autorům.  Nízká  úroveň  komiksu 

Simpsonovi je ještě více umocněna užívaným jazykem – komiksu dominuje hovorová 

čeština  (sváča  zadáčo,  levárna,  šušňový  sendvič apod.).  Od  listopadu 2015  se 

v Mateřídoušce objevuje komiks s populárními žlutými postavičkami –  Mimoni. Tím je 

opět potvrzeno tvrzení Sekerákové – autoři volí raději komiks s populárními filmovými 

postavami, u kterého je větší šance, že děti zaujme, než aby do časopisu zařadili komiks 

ryze český. Specifikum komiksu Mimoni tkví v absenci textové složky. Ačkoliv autoři 

tento kreslený příběh nazývají komiksem, o komiks v pravém slova smyslu se nejedná.

19 Pro  komiks  je  charakteristtické  vyprávění  příběhu  ve  více  panelech,  stálá  charakteristika  postav 
a pravidelné vycházení v tisku či na webu. Komiks může mít podobu satiry, komentáře nebo reklamy, 
má  nejčastěji  komické  či  dobrodružné  rysy.  Spojuje  obraz,  vtip  a  krátké  slovní  spojení 
(www.ctenarskagramotnost.cz, cit. 2016-04-08). 
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9.1.3 Poezie

Jak  uvádí  Sekeráková  (2004,  s.  164),  ,,podobně,  jako  se  zúžila  autorská  základna 

v oblasti  prózy, i poezie se omezila na tvorbu několika autorů.” V roce 2001 tvořila 

poezie  12  % časopisu,  mezi  lety  2004 až  2006 se  počet  veršů,  básniček  a  říkanek 

propadl k nulové hranici (Sekeráková, 2004, s. 163–164). Situace se bohužel nezlepšila 

ani k roku 2015. V analyzovaných číslech jsou básně a rýmy pouze součástí rubriky 

Taková řádírna (viz kapitola 9.1.6). Básně otištěné v této rubrice jsou však velmi nízké 

úrovně, bez jakékoliv pointy, např.: 

,,V koupelně suší se na šňůře zástěra,

na ní je vyšitá hlavička ještěra. 

Těší se na jídlo, hladový dráček,

dnes bude k večeři španělský ptáček.”

(Mateřídouška 8/2015, s. 5)

Výjimku mezi analyzovanými čísly tvoří  číslo  z  ledna 2015, které  obsahuje rubriku 

Básničky.  V  rubrice  jsou  publikovány  tři  básně  se  zimní  tematikou  od  Miloše 

Kratochvíla.  Jedná  se  o  básně  vyšší  kvality  než  báseň  výše  uvedená.  Pozitivně  lze 

hodnotit snahu provázat téma básní s tématem zima a sníh, podobně jako se o to snaží 

ostatní rubriky v časopise. Od února 2015 se však v Mateřídoušce rubrika Básničky již 

nevyskytuje. 

Druhou výjimkou je rubrika Poezie nacházející se v zářijovém čísle, jejíž součástí jsou 

dvě básně rovněž od Miloše Kratochvíla. Jedná se o ukázky z knihy  Kouká roura na 

kocoura z  knihy vydané nakladatelstvím Mladá fronta. Pozitivum uvedených básní tkví 

zejména ve vtipné pointě: 

Zklamaný čáp

,,Jeden čáp z okolí Hřenska,

chtěl mít družku ze Slovenska. 

Tak na radu svého táty

rozeslal tři inzeráty:
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,,Mladý čáp z okolí Hřenska

chce čapicu ze Slovenska.”

Jak to dopadlo s tím flirtem?

Dostal tři čepice s kšiltem!

O faktu, že slovenština

má některá slova jiná,

neměl ten čáp ani zdání!

Tam jsou čápi bociani!”

(Mateřídouška 9/2015, s. 22)

Báseň je doprovázena obrázkem čápa se třemi čepicemi s kšiltem. Ačkoliv se  nejedná 

o básně velké kvality, autor si jistě čtenáře získá díky jejímu vtipnému vyznění.

Třetí,  a  zároveň  poslední,  výjimku  v  analyzovaných  číslech  tvoří  listopadové  číslo 

věnované  70.  ,,narozeninám”  Mateřídoušky.  Součástí  rubriky  Téma  jsou  básně 

publikované v prvních číslech  Mateřídoušky, mimo jiné i  Mateřídouška od Jaroslava 

Seiferta:

,,Je tak nízká, lidé po ní chodí,

čím ji více šlapou, tím více voní, 

cvrčkům, kteří lidem nevěří,

hlídá někdy prahy u dveří.

Také jsem ji trhal v dávném čase,

do kytiček špatně vázala se,

teď jsem rád, když kvítek voňavý 

zavoní mi někdy u hlavy.

Je už podzim, už je teskné září,

jako bych si četl v slabikáři,

vraceje se dlouhou řádkou let – 

ještě umím něco nazpaměť.
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A B C D přeříkávám nyní,

teď už vím, čím vonělo to v skříni,

když maminka vzala ve svátek

šátek plný bílých poupátek.”

(Mateřídouška 11/2015, s. 21)

Bylo  by  prospěšné,  kdyby  byla  báseň  umělecké  hodnoty  alespoň  příležitostně  do 

Mateřídoušky zařazena,  a  Mateřídouška si  tak částečně zachovala status,  který měla 

dříve – status periodika plného pohádek, kvalitních příběhů s dětským hrdinou a poezie.

9.1.4 Populárně-naučné texty

Mezi rubriky, které mají vzdělávací charakter, lze zařadit rubriky obsahující populárně-

naučné texty. Jsou jimi rubriky Toulky, Téma, Bit a Vir  a Moje tělo. Pozitivum těchto 

rubrik tkví v jejich informační funkci a funkci edukativní. Rubrika Toulky s podtitulem 

Berta a Jan hledají kešky20 si klade za cíl zprostředkovat dětem informace o českých 

městech,  zajímavých turistických místech v České republice a o jejich historii.  Malí 

čtenáři  se tak mohou dozvědět zajímavosti  o městě Pelhřimov, o Karlových Varech, 

o Terčině údolí či o pražské Pankráci. Rubrika  Moje tělo,  vyskytující se v periodiku 

nepravidelně, seznamuje děti s částmi těla, jejich funkcemi a rovněž se zajímavostmi 

o lidském  těle  i o těle  zvířat,  např.  ,,Víš,  že  mrkneš  průměrně  17x  za  minutu,  ale 

dokážeš mrknout i 5x za vteřinu?”, ,,Víš, že většina křečků mrká vždy jen jedním okem 

a dvěma současně mrknout nedokáže?” (Mateřídouška 5/2015, s. 37) Rubrika Bit a Vir 

si klade za cíl seznámit děti s aktuálními tématy ze světa médií a moderních technologií 

(více viz kapitola 9.3.1). 

Významnou rubrikou je  Téma.  Jedná se až o pětistránkovou hlavní rubriku periodika, 

k jejímuž obsahu se poté tematicky vztahují i ostatní rubriky. V listopadovém vydání 

věnovanému  70.  výročí  Mateřídoušky  jsou  děti  seznámeny  s  historií  Mateřídoušky, 

v srpnovém  vydání,  které  je  věnováno  dinosaurům,  s  mláďaty  těchto  tvorů. 

V květnovém vydání  Mateřídouška reaguje na probíhající mistrovství světa v ledním 

hokeji a rubrika Téma se věnuje právě tomuto zimnímu sportu.

20 Geocaching je v současné době velmi oblíbenou aktivitou na pomezí sportu a turistiky. Jejím cílem je 
nalezení ukrytého předmětu, tzv. kešky, s pomocí navigačního systému GPS.
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9.1.5 Vzdělávací úkoly a úkoly podporující rozvoj jemné motoriky

Protože je časopis  Mateřídouška určen dětem ve věku 7–10 let, tedy i dětem, které se 

teprve učí číst a psát, je vhodné zařadit do časopisu úkoly podporující rozvoj jemné 

motoriky  a  grafomotoriky.  Autoři  periodika  reagují  na  tuto  skutečnost  zařazením 

několika  odpovídajících  rubrik.  Zároveň  se  v  periodiku  vyskytuje  několik  rubrik 

vzdělávacího charakteru.  Typickým příkladem je  pravidelná rubrika  Luštění.  Luštění 

obsahuje jak úkoly podporující rozvoj slovní zásoby (jednoduché křížovky, osmisměrky, 

dětské  sudoku),  tak  úkoly  podporující  rozvoj  jemné  motoriky  a  grafomotoriky 

(bludiště), úkoly zlepšující  zpracování ortografických informací, tj. rozlišování detailů 

složitějších obrazců a jejich poloh (vyřazování obrázků lišících se od ostatních), rozvoj 

početních  dovedností  (početní  úkoly,  doplňování  řady  čísel)  a  úkoly  rozvíjející 

pozornost,  soustředěnost  a  podporující  zaměření  se  na  detail  (úkoly typu ,,najdi  pět 

rozdílů  mezi  dvěma obrázky”).  Většina  úkolů  podporuje  rovněž  rozvoj  poznávacích 

schopností a logického a pojmového myšlení.  Rubrikou podobného typu je  Úkolovna: 

Děti  si  jejím prostřednictvím procvičují  počty,  luští  křížovky  či  dokreslují  obrázky. 

Dokreslováním obrázků  dochází  i  k  procvičení  jemné  motoriky.  Jemná  motorika  je 

v Mateřídoušce rozvíjena rovněž prostřednictvím rubriky Tvoření, díky které si mohou 

děti vyrobit jednoduché výrobky z papíru či jiných materiálů. V této rubrice se začíná 

projevovat genderové rozdělení. Dívky najdou např. v květnovém čísle návod, jak si 

vyrobit květy do vlasů, chlapci vystřihovánku hokejisty. Poslední edukační rubrikou je 

pravidelná rubrika V kuchyni. Děti se díky této rubrice seznamují s popisem pracovního 

postupu, zároveň se již na prvním stupni učí základům vaření a úpravě potravin.

9.1.6 Ostatní rubriky

Specifickou rubrikou je Taková řádírna. Jedná se o rubriku, která je částečně utvářena 

samotnými  čtenáři.  Ti  jsou  v  každém  čísle  vyzváni  profesorem  Takem  a  kočkou 

Treperendou, aby do  Mateřídoušky zasílali své vtipy, jež jsou poté  Mateřídouškou  na 

tuto  dvojstranu  otištěny.  Ojediněle  je  čtenářem  zaslána  i  báseň.  Nejčastějšími 

přispěvateli  jsou  děti  ve  věku  9–12  let.  Kromě  příspěvků  čtenářů  se  v  rubrice  ve 

vybraných číslech objevují i básně, příp. jazykolamy, jejichž autory je redakce. Např. 

v zářijovém čísle je otištěn jazykolam, jehož prostřednictvím si děti mohou procvičit 
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výslovnost hlásek r a ř, které jim často činí potíže:

,,Řeřicha, ředkev,

křen a tuřín,

držte mě, držte,

já dnes zuřím.

Cukr, ringle,

fazol, hrách,

utíkejte,

mějte strach!”

(Mateřídouška 9/2015, s. 5)

Je  však  třeba  počítat  s  tím,  že  zejména  sedmileté  děti  nebudou  znát  význam  slov 

,,ringle” či ,,tuřín”. V případě využití periodika ve výuce bude třeba, aby byl význam 

slov dětem objasněn pedagogy, v případě domácí práce s časopisem rodiči. Totéž platí 

i pro úkol,  který je  součástí  rubriky  Taková řádírna v  lednovém čísle  z  roku 2015. 

Úkolem dětí je najít mezi obrázky  kameramana, herečku, světla, režiséra, rekvizitáře,  

dekoraci, catering, kostymérku, maskérku, zvukaře a  klapku. Je velmi pravděpodobné, 

že zejména sedmileté děti nebudou význam téměř žádného z těchto slov znát.

Součástí této rubriky je rovněž poradna Profesor Tak odpovídá. Děti se mohou Takovi 

svěřit s jakýmkoliv problémem, redakce se poté snaží najít dle jejich názoru nejlepší 

řešení daného problému. Dříve byly rubriky podobného typu pouze součástí časopisů 

pro adolescenty (např.  Bravo, Bravo Girl! či  Top dívky), dnes se stále častěji objevují 

i v periodikách  pro  začínající  čtenáře  či  na  dětských  webových  stránkách  (např. 

alik.idnes.cz).

Posledními  rubrikami,  které  lze  do  této  kapitoly  zařadit,  jsou  rubriky  Kaleidoskop 

a Filmový  tip. Kaleidoskop zve  děti  na  zajímavé  události  konané  po  celé  České 

republice.  Např.  v  lednovém čísle  ročníku  č.  71  jsou  děti  zvány  na  balet  Šípková 

Růženka, na návštěvu do pražské zoologické zahrady či na závody na snowboardu pro 

děti  ve  věku  6–17  let.  Kromě  pozvánek  na  zajímavé  akce  jsou  součástí  rubriky 

informace o novinkách ze světa knih. Filmový tip zve děti do kina na nejnovější filmy 
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a pohádky.  Jedná  se  nejčastěji  o  jednostránkové  recenze  na  filmy  jak  české,  tak 

zahraniční  produkce.  Některé  recenzované  filmy jsou filmy čistě  dětskými  (Barbie,  

Zvonilka  tváří  v  tvář  netvorovi,  Sedmero  krkavců,  Hodný  dinosaurus),  jiné  lze 

považovat spíš za filmy pro dospělé (Ant-Man, Star Wars).

9.2 Shrnutí

Oproti  původním číslům  Mateřídoušky,  ve kterých se autoři  inspirovali  jednotlivými 

ročními obdobími, díky čemuž bylo možné čísla využít i v dalších letech, se současná 

Mateřídouška snaží  reagovat  spíše na populární  témata ze světa  animovaných filmů 

(Mimoni,  Ledové  království,  Ovečka  Shaun,  V  hlavě apod.),  známých  osobností, 

počítačů a ostatních digitálních technologií.  Z periodika vymizela poezie,  beletrie se 

objevuje pouze výjimečně.  Texty vyskytující  se v  Mateřídoušce jsou převážně texty 

populárně-naučné a popularizační. Velmi častým žánrem je rovněž komiks a filmové 

recenze.  Každé  číslo  obsahuje  množství  úkolů  edukativního  charakteru  a  úkolů 

podporujících rozvoj jemné motoriky, logického myšlení, soustředěnosti a pozornosti. 

V časopise  se  pravidelně  vyskytují  návody  na  rukodělné  a  výtvarné  výrobky 

a jednoduché  recepty.  Cílem  této  práce  není  hodnotit  proměny  Mateřídoušky 

v posledních několika letech, je však nutné podotknout, že řada rubrik je v současné 

Mateřídoušce koncipována tak, aby bylo periodikum atraktivní pro co největší počet 

dětských čtenářů. 

9.3 Rubriky využitelné pro potřeby mediální výchovy na ZŠ

Na  webových  stránkách  Mladé  fronty,  a.  s.,  která  je  vydavatelem  časopisu 

Mateřídouška,  je  v  charakteristice periodika  vydavatelstvím uvedeno,  že  ,,tento  titul 

často  využívají  pedagogové  prvního  stupně  základních  škol  pro  zpestření  výuky.” 

(www.mladafronta.cz,  cit.  2016-03-07)  V  této  kapitole  se  bude  ověřeno,  zda  by 

Mateřídouška mohla  být  pedagogy  prvního  stupně  využita  i  pro  specifické  potřeby 

mediální výchovy.
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9.3.1 Rubrika Bit a Vir

Významný  vliv  na  podobu  Mateřídoušky má  sílící  působení  médií  a  internetových 

sdělení, což se projevuje v obsahu jednotlivých rubrik i v jazykovém vyjadřování. Jako 

jediný časopis pro děti mladšího školního věku se Mateřídouška snaží prostřednictvím 

svých rubrik a textů reagovat na potřebu rozvoje mediální gramotnosti u dětí. Od září 

roku 2014 je součástí  každého čísla rubrika  Bit a Vir,  věnovaná problematice médií 

(zejména médií nových) a moderních technologií. Rubrika nese podtitul  Virtuální svět 

a jejími průvodci jsou dvě kreslené postavy – modrý Bit a zelený Vir (viz příloha č. 2). 

Úkolem této rubriky je seznámit děti s rolí médií ve společnosti a s úskalími, která do 

našeho života často vnášejí. Ve školní výuce by tato rubrika našla uplatnění především 

ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Leden 2015

Lednové  číslo  obsahuje  dvojstranu  věnovanou  počítačům,  tabletům  a  mobilním 

telefonům. Děti jsou nejprve seznámeny s úslovím ,,dobrý sluha, zlý pán”. Toto úsloví 

by bylo vhodné žákům vysvětlit již při první hodině mediální výchovy. Děti by si měli 

uvědomit, že na moderních technologiích, díky kterým máme zprostředkovaný neustálý 

přístup k internetu, může vzniknout závislost.  Mateřídouška děti vhodným způsobem 

poučuje  o  následcích  častého  trávení  času  s  počítači,  tablety  a  mobilními 

telefony: ,,Z hraní her a surfování po internetu se může vytvořit závislost jako například 

na  cigaretách  nebo  drogách.  Postižený  pak  zanedbává  školu,  kamarády  i  hygienu. 

Nejtěžší případy končí až u psychiatra.” (Mateřídouška 1/2015, s. 20) Důsledky častého 

užívání počítačů, tabletů a telefonů uvedené Mateřídouškou je třeba brát s nadhledem, 

v jistém slova smyslu však mají autoři pravdu. V krátkém komiksu je upozorněno i na 

možnou závislost na sociálních sítích: 

,,Vire, můj nejlepší nepříteli, co si takhle vyjít ven a zahrát si třeba na binární honěnou? 

Já budu jednička a ty nula!”

,,Nikam nejdu. Nechce se mi. A nemluv na mě, piš mi přes Facebook.” 

(Mateřídouška 1/2015, s. 21)

Je  třeba,  aby si  žáci  uvědomovali,  že  užívání  sociálních  sítí  s  sebou  nenese  pouze 
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pozitiva  v  podobě  stálého kontaktu  s  přáteli,  ale  i  značná  rizika.  Sociální  sítě  typu 

Facebook slouží k udržování vztahů uživatele s přáteli, se kterými sdílí všechny údaje, 

které o sobě vyplní. V případě otevřených sociálních sítích jsou však tyto informace 

sdíleny se všemi uživateli dané služby. Mateřídouška se prostřednictvím článku Vir se  

přilepil k počítači, Bit ho nemůže odtrhnout snaží o naplnění jednoho z doporučených 

výstupů  průřezového  tématu  mediální  výchova:  Žák  uvede  rizika  spojená  

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

komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních údajů a chová se podle toho.

Ačkoliv v posledních letech zažívají sociální sítě velký rozmach a kdo nemá Facebook, 

může si  připadat vyloučen ze společnosti,  vlivem existence sociálních sítí  děti  často 

mění reálný svět za svět počítačů a internetu. I na toto úskalí se snaží  Mateřídouška 

upozornit: ,,Je fajn, že si píšete s kamarády. Ale nezůstávejte jen u psaní. Domluvte se 

a vyrazte spolu ven zasportovat si nebo si jen tak zablbnout. Určitě zažijete víc zábavy 

než jen u klávesnice. Zlepšíte kondičku, utužíte zdraví.” (Mateřídouška 1/2015, s. 21) 

Prostřednictvím tohoto citátu lze otevřít diskuzi o tom, jak žáci tráví svůj volný čas. 

Cílem  diskuze  by  mělo  být  naplnění  doporučeného  výstupu  v  průřezovém  tématu 

mediální  výchova:  Žák  na  konkrétních  příkladech  vysvětlí  rozdíl  mezi  reálným 

a virtuálním světem (přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs.  

virtuální přátelé).

Únor 2015

Únorová rubrika Bit a Vir je věnována fotografiím a videím, zejména možnostem jejich 

zneužití na internetu. Hlavním cílem článku je poučit malé čtenáře o nebezpečí, která 

s sebou  nese  vkládání  fotografií,  zejména  v  současné  době  hojně  fotografovaných 

tzv. selfie21,  a  videí  na  internet.  Bit  a  Vir  děti  varují:  ,,Na  internet  rozhodně  nikdy 

nedávej intimní fotografie či videa své ani nikoho z okolí. Nikdy nevíš, kdy a kde se 

takové obrázky vynoří. A nemysli si, že když soubor později smažeš, zmizí ze světa. 

Dávno může někde mít svou kopii.” (Mateřídouška 2/2015, s. 18) Děti jsou zároveň 

poučeny o tom, že ke zveřejňování fotografií druhé osoby je třeba souhlas. V závěru 

21 Tzv. selfie lze definovat jako typ fotografického autoportrétu pořízeného digitálním fotoaparátem či 
mobilním telefonem. Dle Oxford Dictionaries Online je selfie ,,fotografie sebe sama, běžně pořízená 
chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána na sociální síť.” 
(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie, cit. 2016-03-27)
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článku je uvedeno řešení v případě zneužití fotografií: Dětem je doporučeno obrátit se 

buď  na  provozovatele  daného  serveru  či  na  centrum  bezplatné  pomoci 

www.horkalinkaczi.cz. S textem by se dalo vhodně pracovat i ve školní výuce,  jeho 

prostřednictvím  Mateřídouška usiluje o naplnění stejného cíle jako v lednovém čísle: 

Žák uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých blízkých  

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

podle toho.

Březen 2015

Březnová rubrika  Bit a Vir je věnována nelegálním kopiím uměleckých děl. Dětem je 

vysvětleno,  co  znamená  tzv.  pirátství  a  tzv.  pirátská  kopie,  pracuje  se  zde  rovněž 

s pojmem autorský zákon. Význam tohoto pojmu však bohužel vysvětlen není. Je tedy 

třeba, aby byl dětem objasněn v případě využití periodika ve výuce pedagogy, v případě 

domácí  práce s  časopisem rodiči.  Čtenářům je  srozumitelnou formou vysvětleno,  že 

vypalování CD a DVD je považováno za trestný čin: ,,Při obrovském množství hudby 

a videí  na internetu  je  zvláště  pro děti  velmi obtížné  udržet  si  přehled,  co se může 

stahovat  a  co  ne.  Pamatuj  však,  že  např.  vypalování  cédéček  a  dévédéček,  ale 

i nahrávání mezi počítači, tablety či mobily může být trestným činem, jestli se na ně 

vztahuje ochrana autorského práva.” (Mateřídouška 3/2015, s. 13) Téma by bylo možné 

propojit  se  vzdělávací  oblastí  Člověk  a  jeho  svět,  případně  s  oblastí  Informační 

a komunikační technologie.

Duben 2015

V dubnovém čísle jsou čtenáři poučeni o úskalích nákupu přes internet. Ačkoliv lze 

kladně  ohodnotit  snahu  autorů  seznámit  děti  s  možnostmi  nákupu  přes  internet, 

z praktického hlediska se nejedná o téma využitelné, neboť je Mateřídouška profilována 

jako  časopis  pro  děti  od  7  do  10  let.  Obrazová  složka  tentokrát  převyšuje  složku 

textovou – dubnové dvojstraně rubriky Bit a Vir dominuje komiks a grafické ztvárnění 

dané problematiky.  Ačkoliv téma nebylo autory časopisu vzhledem k cílové skupině 

recipientů zvoleno vhodně,  v budoucnu by mohli  čtenáři  využít  zásady nákupu přes 

internet, které pro ně autoři rubriky sepsali přehledně do sedmi bodů:
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,,Nakupuj jen v prověřených obchodech s dobrým hodnocením jejich zákazníků.

Nakupuj  jen  věci,  na  které  ti  stačí  kapesné,  nebo  na  jejichž  zaplacení  se  dohodneš 

s rodiči.

Vyhýbej se nápadně levným nabídkám. Zpravidla jde o podvod.

Vyber si platbu až při dodání zboží nebo popros rodiče, aby ti zaplacení ulehčili přes 

svůj bankovní účet.

Nenakupuj  levné  drobnosti  po  jednom.  Poštovné pak může být  mnohem dražší  než 

objednané zboží.

Při  odebírání  zboží  od  dopravce  se  pečlivě  přesvědč,  že  není  poškozené  nebo 

nekompletní.

Pamatuj, že zboží koupené přes internet můžeš do 14 dní vrátit a obchod ti  dá zpět 

peníze. Ale zboží musí být nepoškozené a zabalené.”

(Mateřídouška 4/2015, s. 13)

K výše uvedeným zásadám by bylo vhodné doplnit zásady, které by čtenářům pomohly 

bránit  se  reklamní  manipulaci.  Právě  reklama hraje  při  nákupu (ať  už  při  tom přes 

internet či v kamenném obchodě) často významnou roli. Pedagogy by dubnová rubrika 

mohla inspirovat k zařazení tématu ,,reklama v časopisech, novinách, v televizi  a na 

internetu”  do  vyučování.  Hlavním tématem hodiny  by mohlo  být  srovnání  reklamy 

tištěné vs. reklamy televizní, úkolem žáků by bylo porovnat zejména úlohu obrazové 

složky  a složky  textové,  zvolené  jazykové  prostředky  reklamy a  způsob  oslovování 

adresátů v závislosti na cílové skupině reklamy. Toto téma by bylo vhodné propojit se 

vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace. Cílem hodiny by mohlo být naplnění 

dvou doporučených výstupů v průřezovém tématu mediální výchova: Žák rozezná cíle  

reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama využívá pro oslovení různých  

cílových skupin, žák na základě své intuice hodnotí přání, které slibuje splnit reklama,  

a porovnává je s realitou svých potřeb, zájmů a přání.

Květen 2015

V  květnovém  čísle  z  roku  2015  autoři  věnují  pozornost  největší  internetové 

encyklopedii  –  Wikipedii.  Čtenářům je  stručně  a  srozumitelně  vysvětleno,  co  je  to 

Wikipedie,  na  jaké  webové  adrese  ji  najdou  a  kdo a  jakým způsobem se  na  jejím 

sestavování  podílí.  Autoři  rovněž  upozorňují  na  to,  že  ne  vždy  jsou  informace 
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uveřejněné na Wikipedii správné a pravdivé. Ačkoliv je dětem vysvětleno, že není dobré 

bezděčně  důvěřovat  informacím  zveřejněným  na  internetu,  jsou  autory  zároveň 

odváděny od používání knih a encyklopedií  jako zdrojů pro tvorbu domácích úkolů: 

,,Když v dávných dobách bez internetu tvoji rodiče potřebovali získat nějaké vědomosti 

pro  napsání  domácího  úkolu  nebo  referátu,  nezbývalo  jim  než  dlouze  listovat 

v encyklopediích z domácí knihovny nebo navštívit knihovnu veřejnou.” (Mateřídouška 

5/2015, s. 18) Děti tak mohou získat pocit, že návštěva knihoven a četba knih dnes již 

není aktuální. V případě, že by byl pro výuku ve škole využit tento článek, bylo by 

dobré, kdyby pedagog dětem na konkrétních příkladech ukázal, co o daném tématu říká 

Wikipedie  a  co  encyklopedie  či  odborná  publikace.  Společně  s  dětmi  by definovali 

klady i zápory encyklopedie internetové vs. encyklopedie v knižní podobě. Téma by 

mohlo být zařazeno do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Červen 2015

V červnovém čísle se autoři věnují tématu internet. V českém prostředí nebylo prozatím 

na  téma  působení  internetu  na  českého  uživatele  uskutečněno  mnoho  výzkumů. 

Zahraniční výzkumy jsou na tom o něco lépe, vlivu internetu na děti se věnuje např. 

studie Internet Paradox Study (Heim a kol., 2007). Tato studie vyvrací výsledky studií 

zabývajících  se  negativním  vlivem  internetu  –  novější  výzkumy  uvedené  studie 

dokazují,  že  internet  nezpůsobuje  pokles  sociálních  interakcí,  naopak  působí  jako 

,,komunikační  kanál”.  Jak  uvádí  Bocan a  kol.  (2012),  internet  v  pozitivním smyslu 

změnil  přístup  k  informacím.  Nabízí  dětem nepřeberné  množství  zdrojů  a  produktů 

(články, diskuze, obrázky, videa apod.). 

Autoři se v červnové rubrice Bit a Vir snaží čtenáře upozornit na možná rizika častého 

užívání internetu: ,,Dovedete si představit svůj život bez internetu? Že ano? Tak to je 

jedině  dobře.  Protože  řada  lidí  už  je  bohužel  na  internetu  docela  závislá.” 

(Mateřídouška 6/2015, s. 36) Děti  jsou prostřednictvím rubriky seznámeny s historií 

internetu a s pojmy LAN, WiFi, FREE, mobilní internet a fair use policy. 

Toto téma by mohlo ve výuce vhodně otevřít diskuzi o množství času, který děti tráví na 

internetu  a  u  televize.  Jak  uvádí  Labischová  (2013,  s.  46),  bylo  zjištěno,  že  děti 

a dospívající tráví u internetu v průměru 70 minut denně (z toho nejvíce děti ve věku 
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13–14 let, jež tráví u tohoto média až 106 minut denně). Cílem hodiny by bylo naplnění 

následujícího  doporučeného  výstupu:  Žák  sdělí,  která  média  a  jakým  způsobem  

provázejí jeho den.

Červenec 2015

Tématem červencové rubriky Bit a Vir jsou opět fotografie. Tentokrát však tématem 

není možnost jejich zneužití na internetu, nýbrž práce s fotoaparátem. V úvodu jsou děti 

stručně  seznámeny  s  historií  fotoaparátů  a  s  jejich  vzhledem.  Následně  jsou  jim 

objasněny výhody digitálních fotoaparátů oproti fotoaparátům klasickým. V rubrice jsou 

vysvětleny pojmy čočka, spoušť, namáčknutí, samospoušť, zoom a rozlišení. Pozornost 

je opět věnována tzv. selfie fotografiím a selfie tyčím (tomuto tématu je věnován krátký 

komiks).  Červencová  rubrika  je  velmi  dobře  zpracována,  z  hlediska  propojení  se 

vzdělávací  oblastí  se  nejideálněji  jeví  oblast  Informační  a  komunikační  technologie, 

příp. Umění a kultura či Člověk a jeho svět. Právě tato dvojstrana by mohla mnohé 

pedagogy inspirovat  při  projektovém dnu22.  Žáci  by byli  nejprve klasickou frontální 

výukou stručně seznámeni s historií fotoaparátů, výklad by bylo vhodné pro názorné 

srovnání  doplnit  fotografiemi.  V  praktické  části  projektu  by  se  žáci  seznámili 

s důležitými  pojmy  (viz  výše)  a  se  základy  práce  s  digitálním  fotoaparátem. 

Následovala by procházka do přírody či do historické části města (projekt by tak mohl 

být propojen s vyučovacími předměty prvouka, vlastivěda či přírodověda), kde by se 

žáci pokusili vytvořit několik fotografií. V hodině informatiky by se poté seznámili se 

základní  úpravou  fotografií  v  počítači,  v  hodině  výtvarné  výchovy  by  bylo  možné 

fotografie upravit kresbou, příp. se pokusit o tvorbu koláží.

Srpen 2015

V srpnu reagují autoři na aktuální roční období – léto a čas letních prázdnin. Rubrika je 

věnována  mobilním  aplikacím,  konkrétně  elektronickým  mapám.  Díky  rubrice  se 

dozvídáme, že nejlepší internetové mapy jsou mapy od společností Google a Seznam. 

Od  Googlu  je  čtenářům  doporučována  zejména  aplikace  Street  View,  od  Seznamu 

aplikace  Mapy.cz,  jejíž  výhody  spočívají  v  tom,  že  uživatel  nemusí  být  pro  její 

22 Podstatou  projektového  dnu  je  promítnutí  zvoleného  tématu  do  několika  vyučovacích  předmětů 
a propojení teorii s praxí. 
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využívání  připojen k internetu.  Mateřídouška však zároveň varuje  před  nevýhodami 

elektronických map: ,,Ne všude je mobilní signál. Nebo se ti mobil či tablet může vybít. 

Proto  je  dobré  vždy  mít  při  sobě  jako  zálohu  i  mapu  klasickou  papírovou.” 

(Mateřídouška 8/2015,  s.  36)  Na  tuto  skutečnost  by  bylo  vhodné  žáky  v  hodině 

upozornit.  Ačkoliv  nám v  mnohých  situacích  mohou  média  a  moderní  technologie 

vhodně posloužit, ne vždy je dobré se na ně spoléhat. Podobně jako červencová rubrika 

Bit a Vir by mohla i srpnová rubrika sloužit jako inspirace při projektovém dnu, resp. při 

sportovním dnu. Žáci by si mohli vyzkoušet orientační běh/pochod, během kterého by 

měli k dispozici jak mobilní telefony s výše uvedenými aplikacemi, tak papírové mapy. 

V závěru dne by proběhla diskuze nad výhodami/nevýhodami elekronických map ve 

srovnání s mapami papírovými.

Září 2015

Zářijová  rubrika  Bit  a  Vir je  věnována  opět  počítačům.  Téma  dvojstrany  je  velmi 

podobné tématům, kterým se autoři věnují v lednovém i v červencovém čísle, čtenáři se 

tak  nedozví  téměř  nic  nového.  Stejně  jako  v  předchozích  číslech  věnovaných 

počítačům, i tentokrát jsou děti upozorněny na nebezpečí spojená s fiktivním světem 

internetu: ,,Můžeme se ponořit do úžasně zpracovaných neskutečných světů virtuální 

reality, bavit se, komunikovat na dálku s přáteli.  Ale pozor, nezapomeň, že to je jen 

uměle  vytvořený  svět!  Skutečný  život  zažiješ  jen  tehdy,  neprosedíš-li  celý  den 

u počítače,  budeš  chodit  ven,  jezdit  na  výlety,  sportovat  a  hlavně  se  potkávat  se 

skutečnými kamarády.” (Mateřídouška 9/2015, s. 24) Tím se autoři snaží malé čtenáře 

upozornit na rozdíly mezi skutečným a reálným světem a na to, že je třeba tyto dva 

světy od sebe odlišovat a nepodlehnout vlivu toho virtuálního. S tímto tématem by bylo 

možné ve výuce dále pracovat. Žákům by např. mohl být rozdán pracovní list obsahující 

dialog mezi přáteli na Facebooku, úkolem žáků by bylo povšimnout si specifik virtuální 

komunikace a pokusit se tuto komunikaci porovnat s komunikací ve skutečném světě. 

Zábavnou formou realizace tohoto úkolu by mohla být ,,scénka”, ve které vybraní žáci 

přečtou  a  hraním  doplní  všechny  náležitosti  virtuálního  dialogu,  např.  se  pokusí 

neverbální  komunikací  vyjádřit  tzv.  smajlíky  a  v  poslední  době  velmi  oblíbené 

samolepky,  jež  jsou  součástí  chatu  na  Facebooku.  Cílem  hodiny  by  bylo  naplnění 

dalšího  doporučeného  výstupu:  Žák  na  konkrétních  příkladech  vysvětlí  rozdíl  mezi  

reálným  a  virtuálním  světem  (přímá  komunikace  vs.  virtuální  komunikace,  např.  
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spolužáci vs. virtuální přátelé).

Říjen 2015

V říjnu je dvojstrana  Bit a Vir věnována opět počítačové problematice.  Čtenáři  jsou 

tentokrát poučeni o významu ochrany osobních údajů na internetu, zejména o důležitosti 

vhodně zvoleného hesla k e-mailové schránce, Facebooku, účtu do knihovny aj. Autoři 

upozorňují na to, že hesla typu ,,heslo, abcd, 1234” či ,,qwert” nejsou vhodně zvolená. 

Pro větší názornost uvádějí pět zásad pro vytvoření správého hesla: 

,,Heslo má mít nejméně 8 znaků.”

,,Mělo by obsahovat nejméně jedno velké a jedno malé písmeno.”

,,Mělo by obsahovat nejméně jednu číslici.”

,,Nemělo by obsahovat speciální znaky jako @ apod.”

,,Písmena by měla být bez háčků a čárek.”

(Mateřídouška 10/2015, s. 33)

Rubrika by mohla být opět uplatněna ve výuce, jako nejvhodnější oblast vzdělávání se 

jeví Informační a komunikační technologie. Malí čtenáři jsou prostřednictvím rubriky 

poučeni  o  zásadách bezpečného  užívání  síťových  médi  a  jsou  vedeni  k  tomu,  aby 

chápali význam ochrany osobních údajů a chovali se podle toho.

Listopad 2015

V předposledním čísle z roku 2015 je rubrika  Bit a Vir věnována pravidlům užívání 

mobilních telefonů. Čtenáři  jsou upozorněni zejména na to, že existují místa, kde je 

dobré mít mobilní telefon vypnutý (u lékaře, v hromadné dopravě, v kině, v kostele 

atd.). Jistě je vhodné děti na tuto skutečnost upozornit, nicméně není třeba, aby tomuto 

tématu byly věnovány celé dvě strany (převážnou část této dvojstrany ostatně zabírá 

obrazová složka a krátký komiks). Poučení by však mohlo být zařazeno do vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět, konkrétně do hodiny věnující se základům slušného chování 

a etikety.
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Prosinec 2015

Stejně jako všechny ostatní rubriky v prosincovém čísle  Mateřídoušky je i rubrika  Bit  

a Vir spojena se zimním obdobím a s nadcházejícími vánočními svátky. Autoři v úvodu 

uvádějí,  že,  ,,ve  sváteční  dny  bychom  měli  počítače,  tablety  a  mobily  vyměnit  za 

setkávání  s  blízkými  osobami,  společně  si  popovídat  a  radovat  se.”  (Mateřídouška 

12/2015, s. 34) Dále však přichází s nápady, k jakým vánočním činnostem a zvykům lze 

vhodně využít internet. Malým čtenářům tak např. radí, jak ke štědrovečerní večeři či 

k rozbalování  vánočních  dárků  stáhnout  a  následně  pustit  koledy  ve  formátu  MP3. 

Negativní dopad textu je ještě více  umocněn obrázkem, na kterém Vir hraje na housle. 

Bit  jeho počin komentuje  slovy: ,,Tady si  někdo koleduje o ostudu.” (Mateřídouška 

12/2015, s. 35) V případě, že by byla prosincová rubrika  Bit a vir využita v hodině 

mediální  výchovy,  bylo  by  jistě  vhodné,  kdyby  pedagog  zahájil  diskuzi  na  téma 

,,vánoční zvyky” (hodina by mohla být realizována prostřednictvím předmětu občanská 

výchova).  Cílem  diskuze  by  bylo  definování  kladů  a  záporů  užívání  médií  během 

vánočních svátků. Žáci by si měli uvědomit, že žádná MP3 nahrávka nenahradí klasický 

zpěv vánočních koled. Mezi další nápady, se kterými autoři periodika přicházejí, patří 

psaní jmenovek na dárky prostřednictvím tzv. QR kódů a jejich následné rozluštění díky 

tabletům  a  mobilním  telefonům.  I  s  tímto  nápadem  by  se  dalo  v  hodině  vhodně 

pracovat,  a  to  především  díky  provokativnímu  zpracování.  Autoři  přicházejí 

s originálním nápadem, který by bylo možné vyzkoušet v praxi, např. při tzv. vánočním 

dnu, kdy již neprobíhá klasická výuka a žáci si jen předávají dárky a cukroví. Je však 

třeba  si  uvědomit,  že  ačkoliv  mladé  generaci  by  přečtení  QR kódu  patrně  nečinilo 

potíže,  prarodiče  by  na tom mohli  být  jinak,  neboť většina  seniorů  si  s  digitálními 

technologiemi  a  novými  médii  příliš  nerozumí  a  vzniká  mezi  nimi  tak  digitální 

propast23. Žáci by měli být schopni na příkladu (členů rodiny aj.) demonstrovat rozdíly  

ve způsobech konzumace médií.

V závěru se  Mateřídouška snaží prostřednictvím komiksu upozornit na skutečnost, že 

jsme v současné době moderními technologiemi doslova zahlceni a mnohdy si již ani 

nevážíme toho, co nám nabízejí:

23 Digitální  propast,  neboli  digitální  vyloučení  či  digitální  exkluzi  lze  zjednodušeně  definovat  jako 
propast vznikající mezi jedinci, kteří mají přístup k technologiím, a mezi těmi, kteří k nim přístup 
nemají. V případě seniorů patří mezi významné determinanty digitální propasti motivace porozumět 
v pokročilejším věku technologiím či podpora ze strany přátel a rodiny (Friemel, 2016).
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,,Snad se bude Virovi můj dárek líbit.”

,,Zase tvrdej dárek, to nevěstí nic dobrého...”

,,Hmm, další tablet. A já si letos tolik přál bačkory.”

(Mateřídouška 12/2015, s. 35)

9.3.2 Nepravidelné rubriky a zmínky o médiích

Kromě stálé  rubriky  Bit  a  Vir obsahuje  časopis  i  mnoho dalších  zmínek o médiích 

a digitálních technologiích. Někdy se jedná o poučení, se kterým je vhodné ve výuce 

pracovat, jindy o sdělení, jehož podstatu je nutné uvést na pravou míru. Dále je třeba 

věnovat pozornost nepravidelným rubrikám, které by mohly být rovněž vhodně využity 

pro potřeby mediální výchovy na prvním stupni základní školy.

V zářijovém čísle z roku 2015 je tématem nepravidelné rubriky Příběh počítačová hra 

Minecraft.  Dětem je na třech stranách vysvětlen princip této hry a jsou upozorněny, 

že  ,,nejde  jen  o  nějakou  přitroublou  střílečku.”  (Mateřídouška 9/2015,  s.  13)  Toto 

tvrzení  by  mohlo  ve  vyučovací  hodině  sloužit  jako  podklad  pro  následnou diskuzi. 

Úkolem žáků by bylo zamyslet se nad následujícími otázkami: 

,,Má hraní počítačových her pozitivní, či negativní dopad na zdraví a psychiku dětí?”

,,Znáte nějaké počítačové hry, které podporují tvořivost a fantazii?”

Diskuze by se dala vhodně propojit  se vzdělávací oblastí  Informační a komunikační 

technologie, příp. Člověk a společnost.

Listopadová rubrika Téma je věnována historii  Mateřídoušky. Pro větší názornost jsou 

změny v Mateřídoušce dány do kontextu se změnami dané doby. Čtenáři se dozví, že ve 

40. letech ještě neexistovala ani televize, ani internet. Děti a dospělí tak trávili volný čas 

čtením knih a časopisů,  poslouchali  rádio a chodili  do kina (Mateřídouška 11/2015, 

s. 21). Na další dvojstraně jsou malí čtenáři informováni o tom, že televize začala na 

Československu vysílat  v  50.  letech,  mít  však doma televizor  byla  veliká  vzácnost. 

Velkým hitem se však, jak je uvedeno v rubrice, stala televize v 60. letech, byť byla 
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černobílá. Populárními pořady pro děti byly Rozmarýnek a Strýček Jedlička. Od 80. let 

byly  již  k  dostání  televize  barevné  (Mateřídouška 11/2015,  s.  22–23).  Na  poslední 

straně věnované historii Mateřídoušky a moderním technologiím se malí čtenáři dozví, 

že od 90. let mají lidé možnost pořídit si domů vlastní počítač a po roce 2000 se ve 

velkém rozšířily mobilní telefony, tablety a internet. Papírové dopisy nahradily e-maily, 

čas strávený na internetu převyšuje nad časem stráveným u televize a knih. Tuto rubriku 

věnovanou historii  médií  je  vhodné ve  výuce  propojit  se  vzdělávací  oblastí  Člověk 

a jeho  svět.  Je  třeba,  aby  si  žáci  uvědomili,  jak  velký  pokrok  v  oblasti  moderních 

technologií za několik posledních let nastal. Tento pokrok s sebou nese změny v užívání 

masových médií. Jedním z doporučených cílů vzdělávací oblasti mediální výchova je 

tak následující cíl:  Žák rozlišuje a porovnává podle charakteristických rysů a způsobů  

užití masová a síťová média (tisková média, rozhlas, televize, internetové stránky aj.).  

K naplnění tohoto cíle by pedagogům prvního stupně mohla pomoci právě listopadová 

rubrika Téma.

Další  zmínkou o médiích  vyskytující  se  opět  v  rubrice  Téma je  krátký text  o  Terri 

Blitzen,  která  již  od  13  let  natáčí  videa,  jež  zveřejňuje  na  YouTube.  Mezi  dětmi 

a mládeží  je  v současné době velmi populární,  její  videa sledují  desetitisíce diváků. 

Sama YouTuberka však čtenáře upozorňuje, že je třeba dávat si pozor na to, co se ve 

videích  říká  a  dělá.  Např.  není  vhodné  zveřejňovat  podrobné  informace  o  autorech 

videa, o jejich rodině a o místě, kde autor videa bydlí. Podobně jako v několika číslech 

rubriky  Bit  a  Vir je  prostřednictvím  tohoto  textu  usilováno  o  naplnění  jednoho 

z doporučených  cílů  mediální  výchovy:  Žák  uvede  rizika  spojená  s  uveřejňováním 

informací a fotografií o sobě a svých blízkých na různých komunikačních sítích, chápe  

význam ochrany osobních údajů a chová se podle toho.

V lednovém čísle je rubrika  Téma věnována dalšímu zajímavému tématu spojenému 

s oblastí médií – pohádkám. Pozornost je zaměřena na tvorbu filmů a na zajímavosti 

z filmového světa. Dětem jsou prozrazeny filmové triky ze známých filmů  Cesta do 

pravěku a  Dívka na koštěti či  počítačové triky použité  v  současných filmech  Piráti  

z Karibiku, Pán prstenů a  Hobit. Čtenáři se rovněž dozví, jak se točily české pohádky 

Micimutr, Šťastný smolař, Princezna ze mlejna a Ať žijí duchové!

Součástí  každého čísla  jsou  odkazy na  webové stránky a  na  sociální  síť  Facebook. 
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Autoři tedy předpokládají, že již děti od 7 let mají v současné době profil na Facebooku. 

Přitom stále platí, že soukromý profil na Facebooku je umožněno mít dětem ve věku 

nad 13 let.  Dle výsledků výzkumů má v České republice profil  na Facebooku přes 

3,6 milionu osob, z toho 4 % tvoří děti pod 6 let (www.microsoft.cz, cit. 2016-04-16). 

Z celkového počtu osob mladších 18 let tvoří 36 % děti pod 13 let,  kterým by ještě 

nemělo  být  umožněno  založení  profilu,  a  to  zejména  z  důvodu  bezpečnosti 

(www.microsoft.cz, cit. 2016-04-16). Ačkoliv je Mateřídouška určena dětem ve věku od 

7 do 10 let, odkazy na Facebook se vyskytují bohužel téměř v každé rubrice. Úkolem 

pedagogů prvního stupně základní školy by tak mělo být alespoň stručné seznámení dětí 

se sociálními sítěmi a se základy jejich bezpečného užívání.  Žák by měl být schopen  

rozpoznávat rizika, která pro něj i pro ostatní představuje zveřejňování soukromí na  

internetu, a na příkladu uvést zásady bezpečného užívání síťových médií.

9.4 Jazykové zpracování

Jak uvádí Sokolová a Tkáčová (2014, s. 334), autoři literatury pro děti musí svůj projev 

přizpůsobit  potenciálním čtenářům, a to  jak z hlediska volby tématu,  tak z  hlediska 

jazyka. Tato kapitola bude zaměřena na jazykové prostředky užívané v  Mateřídoušce, 

a to zejména v rovině lexikálně-sémantické a morfologicko-syntaktické. Na příkladech 

z  posledního  analyzovaného  čísla  (prosinec  2015)  bude  zhodnoceno,  zda  a  jak  se 

Mateřídouška svým jazykem přizpůsobuje věku dětí,  pro který je  určena.  Pozornost 

bude rovněž věnována jazykovým odchylkám. 

9.4.1 Verbální prostředky Mateřídoušky – prosinec 2015

Protože  je  časopis  Mateřídouška určen  i  dětem  prvních  tříd,  je  důležité,  aby  byla 

dodržována pravopisná norma. Autoři se ve většině případů snaží o dodržování normy 

spisovné, do které však místy pronikají prvky hovorové češtiny. Často je užíván např. 

výraz ,,si” namísto ,,jsi”, např.: ,,Tak jo, rozhodla  si za mě, vyrážíme na Radhošť!”, 

,,Neboj, až se dozví, že  si  poblíž sochy Radegasta...” (Mateřídouška 12/2015, s. 8–9). 

Nahrazování  výrazu ,,jsi”  výrazem ,,si”  je  typické především pro rubriku  Toulky.  Je 

velmi pravděpodobné, že se jedná o záměr, jak zpestřit text. Pokud je tomu ovšem tak, 
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není toto zpestření vzhledem k věku recipientů vhodné – ti si poté mohou začít myslet, 

že se jedná o normu. Jak je uvedeno v kapitole 1.2, četba hraje významnou roli při 

osvojování  gramatických  pravidel,  proto  je  důležité,  aby  byla  dodržována  norma 

spisovná  s  minimem jazykových  odchylek.  Prvky  hovorové  češtiny  lze  však  nalézt 

napříč celým časopisem. V prosincovém čísle z roku 2015 se vyskytují např. výrazy 

fígle,  padavka, vyhopkat na osmitisícovku, omrknout,  mazat domů, zanechat paseku,  

dolů  to  sfoukneme  na  lyžích apod.  Dle  Kopečného  (1949)  lze  hovorovou  češtinu 

definovat  jako  mluvnou  formu  spisovné  češtiny.  Kopečný  (1949)  dále  uvádí,  že 

,,hovorová  vrstva  spisovného  jazyka  je  charakterisována  jistou  volností  v  oblasti 

slovníkové, frazeologické a syntaktické: to je jí společné s obecnou češtinou (konečným 

mezinářečím, nadnářečím lidovým). Tuto shodu s obecnou češtinou v prostotě slovního 

výrazu a v jednoduchosti skladby cítíme u hovorové formy jazyka spisovného tím více, 

že  se  po  stránce  hláskové  a  tvarové  celkem  kryje  s  jazykem  vlastně  spisovným. 

Uchyluje se od něho právě jenom ve znacích nápadně archaických a vyhýbá se znakům 

nemluvným.“  Kromě  prvků  hovorové  češtiny  obsahuje  periodikum  i slang  (např. 

nahonit bicáky).

V časopise  se  vyskytuje  několik  odborných  termínů,  z  nichž  význam některých  je 

čtenářům  vysvětlen  (šerpové,  bouldering,  bouldermatka,  ferraty),  zatímco  význam 

jiných nikoliv (kramle, stupačky, lávky, čepy). Je tedy třeba, aby byl význam těchto slov 

dětem vysvětlen rodiči, v případě využití ve školní výuce pedagogy. Jak bylo uvedeno 

v kapitole  1.2,  aktivní  slovní  zásoba šestiletých dětí  obsahuje  v  průměru 3775 slov 

(Průcha, 2011, s. 89) a jak uvádí Příhoda (1963, s. 289), do věku 11 let se jejich slovní 

zásoba ještě ztrojnásobí. Existenci pro děti do té doby neznámých slov lze tedy vnímat 

pozitivně  – časopis  pomáhá obohacovat  jejich  slovník  o specifické  výrazy a pojmy. 

V rozšiřování  slovní  zásoby  mohou  dětem  pomoci  i  křížovky,  osmisměrky 

a doplňovačky v rubrice Luštění.

Na skutečnost,  že  je  časopis  určen  dětem od 7 let,  poukazuje např.  rubrika  Taková 

řádírna, obsahující vtipy. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.2, slovní hry a žerty začínají 

děti chápat ve věku 6 let. 

Jazykově nejbohatší je rubrika  Čtení. Zde se objevují rovněž prvky hovorové češtiny 

(fičet,  přezkáče),  dále  výrazy  expresivní  povahy,  jež  lze  zároveň  považovat  za 
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neologismy (pan Žmolkofuska, Vrtěcí ulice), množství hodnotících adjektiv a adverbií 

(příšerná, ohromná, velikánská, hrozitánsky, strašně zábavné, OBROVITÁNSKÝ apod.), 

netradiční  přirovnání  (sníh  ho  obalil  jako  švestku  v  kynutém  knedlíku)  a  množství 

citoslovcí  zvukomalebných  (plesk, FJÚÚÚÚÚÚÚÚ),  emocionálních  (hurá) 

i kontaktových (panečku, pomóc). Jak uvádí Marie Krčmová, zvukové neobvyklosti se 

záměrně užívá především v literatuře pro děti  (Krčmová, 2008, s. 316). Citoslovce se 

tak vyskytují i v ostatních částech časopisu. 

Přestože je  Mateřídouška určena dětem, deminutiva zde najdeme jen výjimečně, a to 

v rubrice Čtení (malinké tlapičky, lopatka, pacičky, chudáček, hlásky, pejsek, teploučký). 

V ostatních rubrikách se autoři snaží deminutivům vyhýbat. Dle Nekuly (2004, s. 114) 

jsou však deminutiva nespornou součástí literatury pro děti: „Nebude jistě překvapivé 

ani připomenutí, že užívání deminutiv je charakteristické pro dětskou literaturu či žánr 

mileneckých  dopisů  (zde  je  patrná  souvislost  s  prototypickými  situacemi),  který  je 

ovšem  s  ohledem  na  deminutiva  bohudíky  popsán  podstatně  méně  než  dětská 

literatura.“ Autoři  Mateřídoušky se pravděpodobně snaží odlišit od časopisů pro děti, 

zejména od těch pro děti předškolní, pro která jsou četná deminutiva typická (Valná, 

2015)  a  přiblížit  se  časopisům  pro  mládež,  kde  se  již  deminutiva  nevyskytují. 

Vyjadřování  časopisů  pro  mládež  se  Mateřídouška podobá  i  díky  množství  výrazů 

hovorové a obecné češtiny.

Z hlediska syntaktického působí analyzované rubriky vyváženě, vyskytují  se zde jak 

věty  jednoduché,  tak  souvětí  se  složitějšími  gramatickými  konstrukcemi  a  několika 

vedlejšími větami. Ve většině rubrik je vyvážený poměr hypotaxe a parataxe, hypotaxe 

však začíná dominovat.  Délkou textů se  Mateřídouška přizpůsobuje věku recipientů. 

Pro začínající čtenáře se jako nejvhodnější jeví kratší texty, texty v  Mateřídoušce ve 

většině případů nepřesahují dvě strany.

9.5 Reklama v Mateřídoušce

Jedním  z  očekávaných  výstupů  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní 

vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura je rozpoznání manipulativní komunikace 

v reklamě,  a  to  již  žáky  na  konci  prvního  stupně.  V  průřezovém  tématu  mediální 
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výchova je doporučeno dosažení podobných cílů:  Žák by měl na základě své intuice 

zhodnotit  přání,  které  slibuje  reklama,  a  porovnat  je  s  realitou  svých potřeb,  zájmů 

a přání. Rovněž by měl rozeznat cíle reklamy a rozlišovat výrazové prostředky, které 

reklama využívá pro oslovení různých cílových skupin. Proto je třeba, aby pedagogové 

prvního stupně základních škol věnovali reklamě zvláštní pozornost. 

Reklamní zadavatelé si uvědomují skutečnost, že dětští příjemci jsou poměrně snadno 

manipulovatelnou  skupinou.  Na  rozdíl  od  předškolních  dětí  začínají  děti  v  období 

mladšího školního věku již princip reklamy chápat a odlišovat ji od ostatních sdělení. 

Mezi 5. a 7. rokem začínají reklamu konfrontovat se skutečností, neboť i svět začínají 

vnímat  realisticky.  Dle  Srpové  (2007,  s.  135)  si  děti  ve  věku  7–8  let  začínají 

uvědomovat i persvazivní záměr reklamy. Stále je však pro ně těžké se reklamě bránit. 

Důležitou roli  u reklam v časopisech pro děti  hraje textová,  zejména však obrazová 

složka. Čím větší obrázek, tím je větší pravděpodobnost, že reklama dítě zaujme.  

Společnost Nielsen Admosphere monitoruje od roku 2010 množství inzertních ploch ve 

vybraných časopisech vycházejících v České republice. Tato data má k dispozici Unie 

vydavatelů, která na svých webových stránkách pravidelně publikuje uzavřené měsíční 

přehledy  o  celkových  inzertních  výkonech  všech  titulů  zařazených  do  monitoringu 

inzerce. Tento monitoring poskytuje údaje o finančních objemech inzerce v tzv. hrubých 

ceníkových  cenách  a  o  množství  inzertních  ploch.  Dle  výsledků  uveřejněných 

společností  Nielsen  Admosphere  bylo  v Mateřídoušce v  roce  2015  uveřejněno 

135 inzerátů na více než 97 stranách (přesněji 97,683 stran). Výdaje za reklamu činily 

v Mateřídoušce za tento rok 37 354 767 Kč (www.unievydavatelu.cz, cit. 2015-04-03). 

Tabulka níže uvádí vzrůst a pokles reklamy v Mateřídoušce během období únor 2015 

– únor 2016.
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Tabulka č. 3: Vzrůst a pokles reklamy v Mateřídoušce v období únor 2015 – únor 2016

Zdroj: www.unievydavatelu.cz, cit.  2015-04-03

Jak lze pozorovat  výše,  největší  množství  reklam obsahuje  listopadové číslo z  roku 

2015. Jedná se o číslo věnované výročí  Mateřídoušky – v listopadu 2015 tomu bylo 

70 let  od  vydání  prvního  čísla.  Toto  vydání  obsahuje  větší  množství  stran,  než  je 

obvyklé (60 stran oproti klasickým 44 či 48), čemuž odpovídá i vyšší počet inzertních 

stran (28 inzerátů na 21,5 stranách). 

Pro zajímavost uvádíme srovnání inzerce v Mateřídoušce vs. v ostatních časopisech pro 

děti a mládež.

Tabulka č. 4: Množství inzerce v časopisech pro děti a mládež (únor 2016)

Zdroj: www.unievydavatelu.cz, cit.  2015-04-03
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Jedná se  o  srovnání  periodik  pro  děti  a  mládež  členů  Unie  vydavatelů  tisku.  Mezi 

časopisy  pro  děti  mladšího  školního  věku  patří  z  výše  uvedeného  časopisy  ABC 

(9 stran),  Časostroj (3  strany),  Hot  Wheels (2  strany),  21.  století  junior (2  strany), 

21. století junior Speciál (0 stran), Kačer Donald (0 stran) a Mateřídouška (8 stran). Jak 

z výsledků vyplývá, z časopisů členů Unie vydavatelů tisku, které jsou určeny dětem 

mladšího školního věku, obsahuje nejvíce inzertních stran ABC, poté Mateřídouška.

 

Tématem  reklam  zaměřených  na  děti  jsou  nejčastěji  dva  typy  produktů:  hračky 

a potraviny  (Srpová,  2007,  s.  130).  Toto  pravidlo  platí  jak  u  reklamy televizní,  tak 

u reklamy  tištěné.  V  analyzovaném  ročníku  časopisu  Mateřídouška se  nejčastěji 

vyskytují  reklamy  na  tyto  dva  zmiňované  produkty.  Kromě  reklam  na  hračky 

a potraviny obsahuje Mateřídouška reklamy na knihy vydávané nakladatelstvím Mladá 

fronta  a reklamy  na  časopis  pro  předškolní  děti  Sluníčko,  který  je  vydáván  taktéž 

Mladou  frontou.  Dalšími  reklamami  jsou  např.  reklamy  na  aktuální  dětské  filmy, 

počítačové hry, stolní hry a akce pro děti všeho druhu. Některé z reklam v Mateřídoušce 

jsou určeny rodičům malých čtenářů, např. reklama na televizní stanici Barrandov plus 

(Nalaďte dětem jejich televizní stanici!), hračku pro děti Lokomotiva Tomáš (První a 

nejlepší přítel Vašeho chlapečka!), veletrh For Kids či veletr For Babies.

Někdy však bývá těžké odlišit reklamu od vlastního textu či úkolů. Příkladem může být 

např. omalovánka medvídka Tvaroháčka a jeho přátel. Dalším příkladem reklamy, která 

není zjevná na první pohled, jsou tzv. PR články. Na pomezí PR článků a ,,obyčejných” 

textů jsou příběhy v rubrice  Čtení. Vždy se jedná o výňatek z knihy vydané Mladou 

frontou. U každého příběhu tak nechybí odkaz na danou knihu a na webové stránky, kde 

se dá tato kniha koupit (www.kniha.cz). 

Srovnávání textů s PR články by bylo vhodným tématem pro studenty středních škol 

a gymnázií. Ve výuce dětí na prvním stupni základní školy lze využít práci s klasickou 

tištěnou  reklamou  vyskytující  se  v  Mateřídoušce.  Pedagog  by  např.  mohl  každému 

žákovi rozdat jedno číslo Mateřídoušky. Úkolem žáka prvního stupně základní školy by 

bylo nejprve reklamu rozpoznat od ostatních textů a uvést, čím se od těchto textů liší. 

Tím by byl podpořen jeden z doporučených cílů vzdělávací oblasti mediální výchova 

vztahující  se  k  reklamě:  Žák  rozlišuje  informativní  a  umělecké  obsahy od  reklamy.  
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Dalším úkolem žáka by bylo popsat, jakými obrazovými či textovými prostředky jej 

reklama zaujala, následně dle textu a obrazu určit, komu je daná reklama určena a co 

adresátovi  slibuje.  Tím by mohlo dojít  k naplnění  hned dvou doporučených cílů  ve 

vzdělávací oblasti mediální výchova: 

1. Žák rozezná cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama využívá  

pro oslovení různých cílových skupin.

2. Žák  na  základě  své  intuice  hodnotí  přání,  které  slibuje  splnit  reklama,  

a porovnává je s realitou svých potřeb, zájmů a přání.

Jako reklamy vhodné pro školní práci se jeví reklamy, ve kterých je složka obrazová 

doprovázena  větším  množstvím  textu,  na  kterém  by  bylo  možné  poukázat  na 

persvazivní záměr reklamy.

9.6 Zhodnocení časopisu Mateřídouška

V  kapitole  9  byla  Mateřídouška nejprve  charakterizována  z  hlediska  obsahového 

a tematického.  Pro  větší  přehlednost  byly  rubriky  periodika  rozděleny  do  několika 

kategorií:  próza,  kreslené  seriály,  poezie,  populárně-naučné  texty,  vzdělávací  úkoly 

a úkoly  podporující  rozvoj  jemné  motoriky  a  ostatní  rubriky.  Prostřednictvím  této 

analýzy bylo zjištěno, že ačkoliv je  Mateřídouška časopisem kvalitním, odpovídajícím 

svým  zaměřením  věku  dětí,  pro  které  je  určena,  mezi  její  nedostatky  patří  malé 

množství beletrie a poezie pro děti. 

Negativum  spočívá  rovněž  v  nahrazení  komiksů  původních  komiksy  zahraniční 

produkce,  které  často nedosahují  potřebné kvality.  Příkladem je  komiks  Simpsonovi, 

který  není  vzhledem ke  svému zaměření  na dospělé  a  mládež  do časopisu  pro  děti 

mladšího školního věku vhodný.

Časopis Mateřídouška vhodně reaguje na skutečnost, že je určen i dětem, které se teprve 

učí číst  a psát.  Obsahuje úkoly podporující  rozvoj  jemné motoriky a grafomotoriky, 

úkoly  zlepšující  zpracování  ortografických  informací  a  úkoly  rozvíjející  pozornost, 

soustředěnost a rozvoj matematických dovedností. Na snahu přizpůsobit se začínajícím 
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čtenářům poukazuje i  grafické zpracování.  Obrazová složka vhodně doplňuje složku 

textovou, přičemž místy má dokonce dominující postavení (komiksy,  Fotopříběh aj.). 

Začínajícím čtenářům by neměla činit potíže ani velikost písma časopisu. Výjimku tvoří 

komiks Suri a Kata, agenti s. r. o. 

Z jazykového hlediska stojí  Mateřídouška vhodně na pomezí mezi časopisy určenými 

pro děti předškolního věku a mezi časopisy pro děti a mládež. Zařazení mezi časopisy 

pro  děti  předškolního  věku  odpovídá  užívání  deminutiv,  zejména  v  rubrice  Čtení. 

Množstvím hovorové češtiny a slangových výrazů se periodikum přibližuje časopisům 

pro děti a mládež.

Další z negativ Mateřídoušky spočívá ve velkém množství reklam. Periodikum obsahuje 

jak reklamy,  jejichž předpokládanými recipienty jsou děti,  tak reklamy zaměřené na 

rodiče.  Reklamní  inzeráty  zaměřené  na  děti  však  mají  dominantní  postavení. 

Nejčastějšími  reklamami  vyskytujícími  se  v  Mateřídoušce jsou  reklamy  na  hračky, 

potraviny a na společenské akce pro děti.

Pozitivum časopisu tkví ve velkém množství textů vzdělávacího charakteru. Rubriky 

obsahující tyto texty se dětem snaží zprostředkovat informace ze světa přírody, historie 

a kultury zábavnou a poutavou formou. Mezi tyto rubriky patří např. rubrika  Toulky,  

Téma, Moje tělo a Bit a Vir.

Díky svému didaktickému potenciálu v oblasti mediální výchovy se rubrika  Bit a Vir 

stala pro tuto práci stěžejní. Rubrika je součástí časopisu od září roku 2014, tato práce 

se zabývala celým ročníkem č. 71, tedy všemi 12 čísly publikovanými v roce 2015. 

Nejprve bylo charakterizováno téma rubriky v daném měsíci a posouzen jeho přínos 

a vhodnost pro dětského recipienta. Dále bylo poukázáno na možnou provázanost témat 

se vzdělávacími oblastmi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 

příp.  s  konkrétními  vyučovacími  předměty.  Následně  byla  zhodnoceno,  zda  témata 

svým zpracováním odpovídají doporučeným vzdělávacím cílům v průřezovém tématu 

mediální  výchova.  Součástí  analýzy  byla  i  praktická  doporučení,  která  mohou 

pedagogům posloužit jako vhodná inspirace pro práci ve školní výuce.

Nejčastějšími tématy rubriky  Bit a Vir jsou počítače a svět internetu.  Mateřídouška se 
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čtenáře snaží seznámit s pozitivními i s negativními účinky médií, poukázat na pozitiva 

existence  tzv.  nových  médií  a  zároveň  upozornit  na  nebezpečí  spojená  s  fiktivním 

světem  internetu.  Dalšími  tématy  uplatnitelnými  ve  výuce  mediální  výchovy  jsou 

mobilní aplikace, základy práce s digitálním fotoaparátem, práce s největší internetovou 

encyklopedií – Wikipedií, problematika sociálních sítí, rizika spojená se zveřejňováním 

soukromých  informací  a  fotografií  a  tzv.  pirátství  na  internetu.  Ačkoliv  se  rubrika 

věnuje několika důležitým tématům spojeným se světem internetu, opomíjeno je téma 

reklamy na internetu. Naopak jako zbytečné se jeví téma nákupu přes internet, které 

není vzhledem k věku recipientů aktuální.

Jak bylo zjištěno, časopis Mateřídouška má podstatné nedostatky ve svém obsahu, které 

spočívají  zejména  v  absenci  prózy  a  poezie.  Negativum  časopisu  tkví  i  v  častých 

odkazech na sociální síť Facebook a ve velkém množství reklam uvnitř časopisu. Tato 

negativa jsou vyvážena skutečností,  že se  Mateřídouška jako jediný časopis pro děti 

mladšího školního věku, který je v současné době vydáván, snaží reagovat na potřeby 

rozvoje  mediální  gramotnosti  u  dětí,  a  to  zejména díky rubrice  Bit  a  Vir.  Lze  tedy 

konstatovat,  že  časopis  Mateřídouška má didaktický potenciál  při  realizaci  mediální 

výchovy na prvním stupni základní školy.
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Závěr

Tématem této  diplomové  práce  byl  didaktický  potenciál  časopisu  Mateřídouška při 

realizaci mediální výchovy na prvním stupni základní školy.  Práce vychází primárně 

z mediálních studií, inspiruje se však i disciplínami z oblasti pedagogiky a psychologie.

V první části práce byla popsána teoretická východiska nezbytná pro komplexní pohled 

na problematiku vývoje dítěte v období mladšího školního věku. Cílem této části práce 

bylo popsat všechna specifika v oblasti vývoje dítěte, která se mohou odrážet v obsahu 

a struktuře časopisů. Dále byla pozornost zaměřena na vliv médií na dítě, stěžejními 

kapitolami  byly  kapitoly  věnující  se  mediální  gramotnosti  a  mediální  výchově jako 

jednomu ze šesti průřezových témat pro první stupeň základní školy.

V druhé části práce byl zmapován trh s časopisy pro děti mladšího školního věku. Tato 

periodika byla stručně charakterizována, poté byla posouzena jejich kvalita a didaktický 

potenciál  v  oblasti  mediální  výchovy.  V  závěru  kapitoly  byla  zhodnocena  pestrost 

nabídky časopisů pro děti daného věku. Cílem práce nebyla podrobná analýza všech 

periodik, jedná se však o téma, které nebylo prozatím v českém prostředí podrobněji 

zpracováno a kterému by bylo vhodné věnovat větší pozornost. Výjimku tvoří některé 

diplomové práce a publikace Česky psané časopisy pro děti od Štefana Švece. Ačkoliv 

je  tato  publikace  velmi  obsáhlá,  předmětem  jejího  zájmu  jsou  dětská  periodika 

vycházející od poloviny 19. století pouze do roku 1989. Ani tato publikace, ani žádná 

z diplomových  prací  zabývajících  se  časopisy  pro  děti  se  nevěnuje  didaktickému 

potenciálu  periodik  v oblasti  mediální  výchovy.  Tato  diplomová  práce  se  pokusila 

z tohoto hlediska analyzovat všechna periodika, která byla v době psaní práce k dostání 

na trhu.

Následně  bylo  podrobněji  analyzováno  periodikum  Mateřídouška,  které  jako  jediné 

z periodik  pro  děti  mladšího  školního  věku  reaguje  na  potřebu  rozvoje  mediální 

gramotnosti u dětí již od 7 let. Cílem práce bylo zjištění, zda by mohly být časopisy pro 

děti  mladšího  školního  věku,  zejména  časopis  Mateřídouška,  využity  pro  potřeby 

mediální  výchovy  na  prvním  stupni  základní  školy.  Na  základě  provedené  analýzy 

periodik bylo dospěno k následujícím závěrům:
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Co se týče kvality současných periodik pro děti  mladšího školního věku, negativum 

současné  nabídky  tkví  v  absenci  časopisů  s  větším  množstvím  pohádek,  příběhů 

s dětským  hrdinou  a  poezie.  Tyto  texty  jsou  z  časopisů  vytlačovány  populárně-

naučnými texty, filmovými recenzemi a rozhovory se známými osobnostmi. Periodiky, 

která  se  snaží  těmto tendencím vyvarovat,  jsou  Pastelka a  Dráček.  Jak na časopisu 

Dráček,  tak  na  časopisu  Pastelka se  autorsky  podílejí  pedagogové,  psychologové 

a logopedi,  což  se  kladně  promítá  do  jejich  obsahu.  Pastelka a  Dráček jsou  však 

periodiky, která jsou určena převážně dětem předškolního věku, což se odráží i v jejich 

skladbě  –  v  periodikách  dominují  úkoly  podporující  rozvoj  jemné  motoriky, 

grafomotoriky, zrakové diferenciace, matematických dovedností a slovní zásoby. Jinak 

je tomu u časopisů ABC, 21. století junior  a Časostroj, které spadají skupiny periodik 

určených dětem středního školního věku. To se projevuje i v jejich obsahu, ve kterém 

převažují  populárně-naučné  texty.  Mateřídouška obsahuje  jak  úkoly,  prostřednictvím 

kterých se snaží přizpůsobit dětem ve věku 7 let, jež se teprve učí číst, psát a počítat, tak 

rubriky a texty reagující na zájmy dětí mladšího školního věku, tedy dětí ve věku od 6–7 

do 11–12 let. 

Pouze  v minimu periodik  se  vyskytují  rubriky  věnující  se  tématům ze  světa  médií. 

Výjimku tvoří časopisy ABC, 21. století junior a Mateřídouška. ABC se tématu ,,média” 

věnuje spíše okrajově, zmínky o novinkách ze světa médií se objevují jen nepravidelně. 

21.  století  junior obsahuje  pravidelnou rubriku  YouTube zóna.  Nejčastějšími  tématy, 

kterým se obě periodika věnují,  jsou počítačové hry, videoportál YouTube a sociální 

sítě. Téma počítačových her však není vždy pojímáno nejvhodnějším způsobem, čtenáři 

jsou  prostřednictvím  obou  periodik  často  vedeni  k  hraní  her  akčních  a  násilných. 

Mateřídouška oproti tomu jako jediné periodikum zpracovává téma ,,média” způsobem 

využitelným i pro školní výuku. Jako jediný časopis pro děti mladšího školního věku, 

který je v současné době na trhu běžně k dostání, obsahuje speciální rubriku podporující 

rozvoj mediální gramotnosti – rubriku Bit a Vir. Ačkoliv má tato rubrika místy drobné 

nedostatky, zejména co se týče opakování témat, je zpracována přehledně a adekvátně 

vzhledem k věku dětí. Na konkrétních příkladech z této rubriky bylo demonstrováno, 

které doporučené výstupy průřezového tématu mediální výchova jsou  Mateřídouškou 

podporovány.  Dále  bylo  zhodnoceno,  s  jakými  vzdělávacími  oblastmi  a  s  jakými 

vyučovacími předměty lze výuku mediální výchovy s pomocí časopisu  Mateřídouška 
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provázat.  Tato  analýza  byla  doplněna  návrhy,  jak  by  bylo  možné  výuku  mediální 

výchovy s časopisem realizovat. 

Na  počátku  praktické  části  práce  byla  v  souvislosti  s  tvrzením  Mladé  fronty 

o didaktickém  potenciálu  Mateřídoušky  nastolena  otázka,  zda  by  toho  periodikum 

mohlo  být  uplatněno  i  v  rámci  mediální  výchovy.  Díky  provedené  analýze  lze 

konstatovat, že ačkoliv má Mateřídouška v současné době nedostatky v oblasti beletrie 

a poezie, na rostoucí vliv médií reaguje vhodným způsobem. Může být tedy využita 

i v rámci výuky mediální výchovy jako jednoho z průřezových témat na prvním stupni 

základní školy.

Práce  se  zabývá  tématem,  které  nebylo  v  českém  prostředí  doposud  podrobněji 

zpracováno – využitím dětských časopisů při  výuce mediální  výchovy.  Ambicí  bylo 

postihnout co nejširší oblast témat, které s vnímáním mediálních sdělení, zejména těch 

tištěných, souvisí, a to z pohledu mediálního, pedagogického i psychologického. Přínos 

práce tkví zejména v komplexním pohledu na tuto problematiku a v propojení s reálnou 

výukou mediální výchovy na prvním stupni základní školy. Mnohým pedagogům může 

analytická část práce posloužit jako inspirace ve školní výuce a upozornit je na oblasti, 

kterým je při výuce mediální výchovy třeba věnovat pozornost. 

Jako možnou návaznost na tuto diplomovou práci by bylo možné uskutečnit výzkum na 

prvním stupni základní školy, kde by byl didaktický potenciál časopisu  Mateřídouška 

v rámci  průřezového  tématu  mediální  výchova  ověřen  v  praxi.  Výzkum  by  byl 

realizován  mezi  několika  učiteli  prvního  stupně  základní  školy,  a  to  buď  metodou 

hloubkových rozhovorů, či metodou ohniskových skupin. Během tohoto výzkumu by 

bylo zjišťováno, zda je časopis  Mateřídouška pro svůj didaktický potenciál využíván 

pedagogy v praxi, či nikoliv,  rovněž by byl ověřen postoj pedagogů k realizaci mediální 

výchovy s tímto periodikem.
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Summary

The theme of this thesis was didactic potential of the magazine  Mateřídouška in the 

implementation of media education at primary school. The work is based primarily on 

media studies, however, it is also inspired by disciplines of pedagogy and psychology.

The first part describes the theoretical background necessary for a comprehensive look 

at the issue of child development at the primary school age. The aim of this study was to 

describe all the specifics in the area of child development, which may be reflected in the 

content  and structure of  magazines.  Attention  was also focused on the  influence  of 

media on child. The key chapters were devoted to media literacy and media education, 

as one of the six main topic for primary education. 

In the second part there was were analyzed the market of magazines for elementary 

school  children.  These  periodicics  were  briefly  characterized,  then  their  quality  and 

didactic  potential  in  the  field  of  media  education  was  evaluated.  At  the  end of  the 

chapter the diversity of supply of magazines for children of this age was evaluated. 

A magazine Mateřídouška was examined in the next chapter. The aim of the study was 

to determine whether magazines for primary school children, especially  Mateřídouška 

magazine, can be used for teaching media literacy at elementary schools. Magazines 

analysis  found that  Mateřídouška is  the only magazine for primary school  children, 

which  is  currently  commercially  available,  and  which  contains  a  special  section  to 

support the development of media literacy –  Bit a Vir. Although this section has also 

minor shortcomings, in particular as regards to the repetition of themes, it is handled 

transparently and adequately, given the age of the children. Using specific examples in 

this category, it was demonstrated that the recommended outputs of cross-cutting theme 

of media education are supported by Mateřídouška. It was also evaluated, with which 

educational district and with which subjects it is possible to connect the teaching of the 

media literacy with the magazine Mateřídouška. This analysis was filled with proposals 

for how it would be possible to teach media literacy with this magazine.

At  the  beginning  of  the  practical  part  there  was  asked  a  questing,  whether  the 
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Mateřídouška  magazine has some didactical potential and how can it be used in the 

context  of  media  education.  Thanks  to  the  analysis,  we  can  say  that  although  the 

Mateřídouška  currently has weeknesses in fiction and poetry,  it  reflects  the growing 

influence of the media appropriately. So it can be applied in the context of teaching 

media education at the primary school, as one of the cross-cutting topics in the primary 

school.
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